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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  قّدمةالم

احلمــد هللا ربِّ العــاملني، والصــالة والســالم علــى ســيدنا حمّمــٍد ســيِّد األوَّلــني واآلخــرين، 

وعلــى آلِــِه الطيبــَني الطــاهريَن، وصــحابِتِه أمجعــَني، والتــابعَني وتــاِبعيهم بإحســاٍن إىل يــوِم الــديِن، 

  :أمَّا بعدُ 

ـــرتاَث مصـــدُر إشـــعاٍع حلاِضـــ ـــِة ومســـتقبلها، تســـتمدُّ منـــه القـــّوة يف بقائهـــا، فـــإنَّ ال ِر األمَّ

ــُة اإلســالم َعــَدًدا مــن العلمــاء يف كــلِّ عْصــٍر . وتتميـَّــُز بــِه علــى غريهــا مــن األمــمِ  ــْت أمَّ ــْد أجنَب وَق

سلمَني، حافظوا على لغِة التنـزيِل من اللْحِن والتحريِف، وخلَُّفـوا ُكنُـوزًا مـن 
ُ
ومصٍر من أْمَصاِر امل

، اللغـــويِّ والنحـــويِّ، تُِعـــُني األجيـــاَل الـــيت تِلـــيهْم علـــى فـَْهـــِم كتـــاِب اِهللا وســـنِة َرُســـوله  الـــرتاثِ 

  .وَفهِم ُنُصوِص اللغِة عامًَّة، وحفِظها ممَّا يطرأ عليها من تغيٍري أو َفَسادٍ 

ِة، وقد أْسَهَم علماُء اليمِن يف هـذا الـرتاِث العظـيِم، وشـاركوا يف اإلبـداِع احلَضـاريِّ لألمَّـ

وبـــرَز كثـــٌري ِمـــنُهْم يف الُعلُـــوِم املختلفــــِة، إالَّ أنَّ جهـــوَد كثـــٍري مـــنهم مــــا تـــزال مغمـــورًة، ومـــا تــــزاُل 

مؤلفـــاُ�م راقِـــدًة علـــى رفـــوِف املكتبـــات الَعامَّـــة واخلاصَّـــة، وهـــي حباجـــٍة، إىل َمـــْن حيفظهـــا مــــن 

   .الضََّياِع واهلَالِك والتـََّلِف، أو من السَّرَِقِة والـّتهريبِ 

مــــن هنــــا جــــاءْت رغبــــِيت، يف أْن يكــــوَن موضــــوُع رســــاليت الــــيت أتقــــّدُم �ــــا لنيــــِل درجــــة 

  .املاجستري، حتقيًقا ملخطوٍط يف علم النحِو، وذلك خدَمًة للغِة الضاد، لغِة القرآن الكرمي

وقـــد َشـــجَّعين أســـاتذيت األفَاضـــُل يف الِقْســـِم علـــى الســـري يف طريـــِق االتصـــاِل بـــالرتاِث، 

معونــة (وقَــْد َوقَــَع اختيــاري علــى هــذا الكتــاب . حتقيًقــا لكتــاٍب يتَِّصــُل بعــاٍمل َميـَـينٍّ  ليكـون عملــي

، وُهـَو مصـنٌَّف يف الدراسـاِت النحويـَّة، كـان شـامال )الطالب على الكافيِة يف حنِو ابِن احلاجـب

يسـِري، ومؤلُِّفـُه ألهم مسائِل علِم النحِو، بأسلوٍب اعَتَمَد فيه املؤلِّف على اإلجيـاِز والسـهولة والت

، هو أحُد علمـاء الـيمن الـذيَن ذاَع صـيُتهم يف )هـ٨١٢(علي بن حمّمد بن ُهطَيل، املتوىفَّ سنة 

وقــد آثــرُت أْن يكــوَن . القـرن التاســع اهلجــري، ولكّنــه مــا زال مغمــورًا لــدى الّدارســني والبــاحثني
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ًقا، وكنت إىل ذلك مـدفوًعا هذا الكتاب موضوًعا لرساليت، لنيل درجة املاجستري، دراسًة وحتقي

  : بأموٍر أمهُّها

  .اإلسهام يف احلفاظ على هذا الكتاب وإحيائه من خالل دراسته وحتقيقه -١

  .الرغبة يف الوقوف على شخصية ابن هطيل -٢

  .الوقوف على جزٍء من اجلانب النحوي لدى ابن هطيل -٣

  .يني، ومنهم ابن هطيلالوقوف على األثر الذي خّلفه ابن احلاَجب يف حنو اليمن -٤

ــة  وقــد جــاء اختيــاري هلــذا املوضــوع بعــد حبــٍث طويــل يف فهــارس املكتبــات اليمنيَّــة العامَّ

  .واخلاصَّة، وكذلك فهارس املكتبات واملتاحف العامليَّة

وبعـد أْن تأّكـد يل أنّـه ال يوجـُد مـن هـذا الكتـاب إالَّ نسـخٌة فريـدٌة يف مكتبـة األوقــاف 

ء، وأنّه مل يُقْم أَحـٌد علـى دراسـته، عرضـُت املوضـوع علـى اللجنـة العلميّـة باجلامع الكبري بصنعا

يف الِقسم اليت تفّضلت مشكورًة بقبوله واملوافقِة عليه، وبعَد أْن أُِقرَّ املوضوع بعد الفصل الثـاين 

 مــن الســنة التحضــرييَّة، بــدأُت متــوكِّالً علــى اهللا، ومشّــرُت عــن ســاعِد اجلــدِّ، الجنــاز حتقيــق هــذا

  .الكتاب ودراستهِ 

وكنُت َعلى أمٍل أن أعثـَُر على نسخٍة ثانيٍة هلذا الكتاب، والسيما يف املكتبات اليمنّية 

العاّمة، اليت �تمُّ باقتنـاء املخطوطـات ومجعهـا مـن املنـاطق اليمنيـة املختلفـة، ومكتبا�ـا اخلاصَّـة، 

ديــدة ملكتبــة اهليــأة العاّمــة فعـاودُت البحــَث يف فهــارس هــذه املكتبــات، فوقفــُت يف الفهــارس اجل

، فاستبشـــرُت خـــريًا، )معونـــة الطالـــب علـــى كافيـــة ابـــن احلاجـــب(لآلثـــار بصـــنعاء علـــى عنـــوان 

ومحـدت اهللا، لتــوّفر نسـخة ثانيــة للكتــاب، تسـاعدين يف عمليــة التحقيــق، ولكـن عنــدما وقفــُت 

ٍث مـن املسـؤولني علـى على نسخِة اهليأة العاّمة لآلثار هذه، وجدُت عنوا�ا مكتوبًا خبطِّ َحـدي

املكتبة، وهي يف األصل من غري عنوان، واكتفى ناسخها بوضع البسملة، خبطٍّ بارٍز، يف أعلى 

صحيفة العنوان، ولكّنه مل يُثِبْت عنوانًا هلذه النسـخة، وال امسًـا ملؤلِّفهـا، وإّمنـا ُهنـاك يف صـحيفِة 

ا خيـالف خــّط ناسـِخ املــنت،  العنـوان نفسـها، يف زاويتهــا اليمـىن مــن أعلـى، ُدوَِّن خبــطٍّ  صـغٍري جــد�

  ).طيُّ هذا شرح ابن هطيل على الكافية(عبارُة 
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معونــــة (وعنـــدما استفســــرُت املســـؤولني عــــن هـــذه املكتبــــة، عـــن ســــبب إثبـــا�م عنــــوان 

النّـه قـد علمنـا أّن البـن هطيـل شـرًحا : خبطِّ أيديهم، أجـابوا) الطالب على كافية ابن احلاجب

بــة األوقــاف باجلــامع الكبــري بصــنعاء، �ــذا العنــوان، وباملقابلــِة بــني نســخة علــى الكافيــة يف مكت

، ونســخة مكتبــة )معونــة الطالــب علــى الكافيــة يف حنــِو ابــن احلاجــب(مكتبــة األوقــاف بصــنعاء 

اهليــأة العاّمــة لآلثــار بصـــنعاء، وجــدُت بينهمــا فرقًـــا كبــريًا، مــع وجــوِد شـــبٍه بينهمــا يف كثــٍري مـــن 

قعين ذلك يف حرٍج شديٍد، إذ ْمل أستطع أن أتبّني أيُّهمـا األصـل، ومـن َمثّ مل التعليقات، وقد أو 

  .استطع أن أتبني حقيقة نسخة مكتبة اهليأة العامة لآلثار

وقـــد استشـــرُت يف ذلـــك أســـتاذي املشـــرف األســـتاذ الـــدكتور قـــيس إمساعيـــل األوســـي 

بضــرورِة دراســة نســخة وأســتاذي األســتاذ الــدكتور هاشــم طــه شــالش، فأشــارا علــيَّ مشــكوَرين 

مكتبــة اهليــأة العاّمــة لآلثــار بصــنعاء، دراســًة جـــاّدًة وعميقــًة، وقــد أخــذ مــين هــذا وقتًــا وجهـــًدا  

ـا ليسـْت البـن هطيـل، ألدلـٍَّة وقـرائن ذكرُ�ـا يف الفصـل اخلـاص  كبريَين حّىت استطعُت معرفَة أ�َّ

لمــاء الــيمِن املهتمــني بكافيــة ابــن باملوازنــة بــني النســختني، كمــا اّتضــح يل أّ�ــا لعــاٍمل آخــر مــن ع

احلاجـب، وعنــد تصــنيفه هلــذا الكتــاب كــاَن مــن مصـادره الرئيســة الــيت اعتمــَد عليهــا، ومــن غــري 

البــن هطيـــِل، لــذا وقَـــَع الشــبه بـــني النســختني، يف كثـــٍري مـــن ) معونــة الطالـــب(تصــريٍح، كتـــاب 

ـــة اهليـــأة  ـــْن َمثَّ وقَـــَع الـــوهُم يف نســـبِة نســـخة مكتب ـــة لآلثـــار إىل ابـــن هطيـــلٍ النصـــوص، وِم . العاّم

ِملَ ملَْ  يضــع ناســخ هــذه النســخة : ويبقــى هنــاك ســؤاٌل مل أســتطع اجلــزم يف اإلجابــِة عنــه، وهــو

، مـــع أنّـــه تـــرك صـــحيفة العنـــوان فارغـــًة ُمثبًتـــا يف أعالهـــا البســـملَة !عنوانًـــا هلـــا أو امسًـــا ملصـــّنفها؟

  .فقط

نســخًة مســاعدًة يف عمليــة التحقيــق، وحــىت ميكنــين االســتعانة �ــذه النســخة واختاذهــا 

فقد أرشدين أستاذي املشرف مشكورًا إىل حصر نصوص هذه النسخة اليت تتطـابق أو تتشـابه 

وجعلهـا بـني أقـواس، مــّما سـهل علـّي االسـتفادة مـن هـذه ) معونـة الطالـب(مع نصوص كتاب 

نـص ابـن هطيـل  االعتماد علـى) إحدامها(، من ناحيتني،)ث(النسخة، اليت رمزت هلا باحلرف 

  .  االنتفاع بالشرح لزيادة الفائدة يف اهلوامش) واألخرى. (يف حتقيق النسخة األصلية
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أوُهلمـا للدراسـة، وثانيهمـا للـنَّصِّ : وقِد اقتَضْت طبيعة هذه الرسالة أْن تـأيت يف قسـمني

  .احملقَِّق، وتلى القسمِني الَفهارُس الفنيَّةُ 

َمـٌة، وتـََلْتهــا خامتـٌة، واخـتصَّ الفصــُل وانقَسـَمِت الدراَسـة علـى ســّتِة فُ  َها مقدِّ ُصـوٍل َسـَبقتـْ

االوَُّل منهـــا باحلــــديث عـــن عصــــر ابــــن هطيـــٍل وحياتــــه، َفَجــــاَء يف ثالثـــِة مباحــــث، حتــــدثُت يف 

املبحِث األول منها عن عصر ابن هطيٍل سياسي�ا وفكري�ا، بصـورة مـوجزة، وحتـّدثُت يف املبحـِث 

ــــة والعلميَّــــة، ويف املبحــــث الثالــــِث حتــــّدثُت عــــن مصــــنفاته الثــــاين عــــن حيــــاِة ابــــن هطيــــلٍ  ، العامَّ

  .ومعاصريه يف اليمن

وموقـف ابـن هطيـٍل ) معونـة الطالـب(واختصَّ الَفْصُل الثاين منها باحلـديِث عـن كتـاب 

تعريـــف بـــابن مباحـــث، ذكـــرُت يف املبحـــث األّول  أربعـــةالنحـــوي، وانَقَســـَم هـــذا الفصـــل علـــى 

رس الــد يفالكافيــِة بحــث الثــاين أثــر وذكــرت يف امل ،وبعــض شــروحه )الكافيــة(احلاجــب وكتــاب 

السم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف، والغرض  لثالنحوي يف اليمن، وأفرْدُت املبحث الثا

ا علـى الكتـاب، من تأليفه، ومنهجه، ومصادره، وقيمته العلميََّة، وختمت ذلك مبآخذ سـجلته

، )البصـــري و الكــــويف(عـــن موقـــف ابـــن هطيـــٍل مـــن املـــذهبني النحـــوّيني  رابـــعوكـــان املبحـــث ال

  . لك باحلديث عن موقِف ابن هطيل من النحويَني أفراًداوختمُت ذ

واختصَّ الفصُل الثالُث باحلـديِث عـن موقـف ابـن هطيـل مـن أصـوِل النحـِو، وقـد َضـمَّ 

ثالثـــَة مباحـــٍث، األوُل للحـــديث عـــن موقـــِف ابـــن هطيـــل مـــن الســـماع، والثـــاين للحـــديث عـــن 

  .ةِ موقِفِه من القياس، والثالث للحديث عن موقِفه من الِعلَّ 

شـرح ابـن (و ) معونة الطالب(وعقدُت يف الفصل الرابع من الدراسة موازنًَة بني كتاب 

، مـــن خـــالِل الســـمات الـــيت اتفقـــا فيهـــا أو افرتقـــا، وقـــد ضـــمَّ أربعـــَة مباحـــث، األول )احلاجـــب

للحديث عن منهج ابن هطيل يف االختصار، والثاين للحـديث عـن السـمات الـيت اتفقـا فيهـا، 

، والرابـــع للحـــديث عـــن )شـــرح ابـــن احلاجـــب(يث عـــن الســـمات الـــيت متيَّـــز �ـــا والثالـــث للحـــد

  ).معونة الطالب(السمات اليت متيَّز �ا كتاب 



  المقدمة
  

  

  ٥

، وقــد )ث(والشــرح ) معونــة الطالــب(وعقــدت يف الفصــل اخلــامِس موازنــًة بــني كتــاب 

، وثانيهــا )ث(َضــمَّ ثالثــة مباحــث، أوهلــا لألدلـَّـة والقــرائن الــيت تنفــي صــلة ابــن هطيــٍل بالشــرح 

، ويف املبحـث الثالـث حتـدثُت )ث(يف الشـرح ) معونـة الطالـب(للحديث عن كيفية ورود نّص 

  ).معونة الطالب(وزياداته على كتاب ) ث(عن املادة النحويَّة يف الشرح 

، ونسـخة الشـرح )األصـل(وتكّلمُت يف الفصـل السـادس علـى نسـخة الكتـاب اخلطيَّـة 

أوَّهلمـــا للحـــديِث عــــْن نســـخِة الكتـــاِب اخلطّيَّــــة : مبحثـــني ، ومـــنهج التحقيـــق، وقـــد َضــــمَّ )ث(

، وهي نسـخة الشـرح املنسـوب خطـأً إىل ابـن هطيـٍل، وثانيهمـا )ث(، ونسخة الشرح )األصل(

لبيـــاِن مـــنهج التحقيـــِق الـــذي اتـّبَـْعتُـــُه، وختمـــُت ذلــــك خبامتـــٍة ســـجَّلُت فيهـــا أهـــّم النتـــائج الــــيت 

  .استخلصُتها من هذا العمل

معونـة الطالــب علـى الكافيــة (ِقسـُم الثــاين مـن الرســالة الـنَّصَّ احملقَّــَق مـن كتــاب وَضـمَّ ال

  ).يف حنِو ابن احلاجب

هــــذا عمــــٌل بـــذلت فيــــه قصــــارى جهــــدي، وقـــد أخلصــــت فيــــه النيــــة، : وختاًمـــا أقــــول 

ـــا أو يســـد فيـــه خلـــالً  وادخـــرت ثوابتـــه عنـــد اهللا، وإنَّ صـــدري رحـــٌب لكـــّل مـــن يقـــوِّم فيـــه معوج�

  . عّين خري اجلزاءوجزاه اهللا

وال يفــوتين أن أتقــّدم خبــالص الشــكر والتقـــدير إىل أســتاذي الفاضــل األســتاذ الـــدكتور 

قـــيس إمساعيـــل األوســـي، املشـــرف علـــى الرســـالة، الـــذي تعّهـــدها بالرعايـــة حـــىت اســـتوت علـــى 

وعلمي�ــا، ســوقها، وظهــرت يف ُحّلتهــا هــذه، إذ كــان يقوِّمهــا كلمــًة كلمــة صــرفي�ا وحنوي�ــا وأســلوبي�ا 

  . وأسأل العلي القدير أن مينَّ عليه باخلري والربكة، وميدَّ يف عمره، ويسدد خطاه خلدمة العربية

وأتقــّدم بالشـــكر والعرفــان إىل أســـتاذي الفاضـــل األســتاذ الـــدكتور هاشــم طـــه شـــالش، 

 الذي اهتديت بسديد رأيـه يف كثـٍري مـن القضـايا الـيت ختـص هـذه الرسـالة، فجـزاه اهللا عـين خـري

  .اجلزاء وأجزل له يف العطاء، ووقاه من كل بالء
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، الــذي تفضــل باعطــائي صــورة )١(وأتقــّدم بالشــكر اجلزيــل إىل الــدكتور شــريف النجــار

  .األصلية، ومل يبخل علّي بوقته ومكتبته العامرة يف عّمان خطوطمن نسخة امل

وأسـأل اهللا أن  واتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من أعـانين يف سـبيل إجنـاز هـذه الرسـالة،

ـــْرُت، وهـــذا دأُب  ـــة، فـــإن َقصَّ أكـــون قـــد وفقـــت يف تقـــدمي هـــذا العمـــل املتواضـــع، خدمـــًة للعربي

  .الّبَشِر، فَحْسِيب أين بذلُت فيه قصارى جهِدي

  

  وآخر دعوانا أِن الحمد هللا ربِّ العالمين

  

  

  

  

  الباحث

 على قائد عبده سنان

                                                        
  .سعوديةأردينٌّ، يعمل اآلن يف إحدى اجلامعات ال) ١(



  

  
ل   الفصل األوَّ

  عصر ابن ھطیل وحیاتھ
  

  .الحياة السياسيَّة والفكريَّة في عصر ابن هطيلٍ : المبحث األوَّل

  .احلياة السياسيَّة -

  .احلياة الفكريَّة -

  .حياة ابن هطيل: المبحث الثاني

  .حياته العامَّة -

  .حياته العلميَّة -

  .مصّنفاتُه ومعاِصروه في اليمن: المبحث الثالث

  .ّنفاتُهمص-

  .معاِصروه يف اليمن - 
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  المبحث األّول

  الحیاة السیاسیَّة والفكریَّة في عصر ابن هطیل

  .الحياة السياسيَّة): أوالً (

عــاش ابــُن ُهطَيــل يف عصــِر الدولــِة الرســوليَّة، الــيت قامــْت إثــَر انتهــاِء ُحكــِم الدولــة   

يِن عمـر بـن علـي)هـ٦٢٦( األيوبيَّة لليمن سنة   ،على يِد مؤسِِّسها امللك املنصـوِر نـوِر الـدِّ

، وامتـدت سـيطرُ�ا علـى الـيمن أكثـر مـن قـرنِني مـن الزَّمـاِن، مثَّ ) هــ٦٤٧ت( )١(بن رسول

ــُعَف ســـلطا�ا ســـنة  ــا بنـــو طـــاهر، )هــــ ٨٥٨( احنســـَر مـــدُّها وَضـ ، حـــني تـــوّىل اُحلكـــَم إثَرهـ

  .وأقاموا دولتهم الطّاهريّةَ 

التنــافُس  ومــن األســباِب الــيت ســاعدت علــى قيــام الدولــِة الرســوليَّة يف الــيمن ذلــك  

بــني أفــراد البيــِت األيُّــويبِّ علــى الزعامــِة يف مصــر، وعــدم انســجامهم مــع طبيعــة الــبالد الــيت 

حيكموَ�ــا، وبـُْعــُد املســافِة بــني الدولــة املركزيَّــِة يف مصــِر وبــالد الــيمِن الــيت ختتِلــُف عــن أرض 

  )٢(.مصر من حيث السكان واملناخ

ـــاينِّ ويعــوُد نســـُب بــين رســـول إىل حمّمــد بـــن هــارو    ، الــذي كـــان أثــريًا عنـــد )٣(ن الغسَّ

ــــي ألمـــــر اهللا  ــــيِّ املقتفـ ــــالطني )هـــــــ٥٥٥ت (اخلليفـــــة العباسـ ــــدة مـــــراٍت إىل ســ ، وأرســـــلُه عـ

  .)٤()رسول(األيوبيَِّني مبصر، فُأطِلَق عليه لقُب 

  :)٥(وقد عاصر ابن هطيل أربعًة من ملوك الدولة الرسولية، هم  

                                         
  .٤٧ -٤٦/ ١العقود اللؤلؤيَّة : ينظر )١(
  .١٧حياة األدب اليمين : ينظر )٢(
  .١٣٣اليمن  ، واملقتطف من تاريخ٢٩٩قـُرّة العيون : ينظر )٣(
  .٣٣، والدولة الرسولية يف اليمن ٣٠٠، وقرة العيون ١/٢٧١العقود اللؤلؤية : ينظر )٤(
  .٩٢، واملقتطف من تاريخ اليمن ٢١ -٢٠حياة األدب اليمين : ينظر )٥(
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إىل ) هـــ ٧٢١(يوسـف، الـذي تــوّىل احلكـم مـن سـنة امللـك ا�اهـُد علـيُّ بــن داود بـن  -١

  ).هـ ٧٦٤(أن تويف مبرض الطاعون، يف عدن سنة 

إىل َأْن تـويف ) هــ ٧٦٤(امللك األفضل بن امللك ا�اهد، الذي تـوّىل احلكـَم مـن سـنة  -٢

  ).هـ ٧٧٨(يف زبيد سنة 

) هـــ٧٧٨(امللــك األشــرف إمساعيــُل بــن امللــك األفضــل، الــذي تــوّىل احلكــم مــن ســنة  -٣

  ).هـ٨٠٣(إىل أن تويف يف تعز سنة 

، إىل أن تـويف )هــ ٨٠٣(امللك الناصر أمحد بن إمساعيل، الذي توّىل اُحلكَم من سـنة  -٤

  ).هـ ٨٢٧(، ُمثَّ أخذ إىل َتعز، وقرب فيها سنة )١(يف ِحصِن قوارير

ورة وقد استطاع بنو رسول السيطرة علـى بـالد الـيمن مـا عـدا صـنعاَء واملنـاطق ا�ـا

، ومل يكــــن لبـــين رســـول عليهـــا أيُّ نفــــوذ )٢(هلـــا، الـــيت كانـــت حتــــت ســـيطرة األئمـــِة الزيديـــة

، وكان بني الطرفني صراٌع استمر حىت �اية الدولة الرسولية   .سياسيٍّ

  :وقد عاصر ابن هطيل من األئمة الزيديَِّة ُكال� من

  ).هـ٧٣٠ت(اإلمام علي بن صالح بن إبراهيم بن تاج الدين  -١

  ).هـ٧٤٧ت(م املؤيَّد باهللا حيىي بن محزة اإلما -٢

  ).هـ٧٥٠ت(اإلمام أمحد بن علي بن أيب الفتح  -٣

ـــــر بـــــن حيـــــىي  -٤ ـــام حمّمـــــد بـــــن املطّه ــن اإلمــ ـــــر بـــ ـــق بـــــاهللا املطهَّ ــام الواثــ ت بعــــــد            (اإلمـــ

  ).هـ٧٨٠

  استقّل كلُّ واحٍد مـن هؤالء األئمة األربعة بإمامـته، )  هـ٧٣٠(ففي سنة 

                                         
  .٦٥٨/ ٤جمموع بلدان اليمن : ينظر). املكَعل(حصٌن يف وصاِب السافِل، ويُعرُف اآلن باسم : قوارير )١(
اســـٌم ُيطَلـــُق علـــى أئمـــة اآلل، وَمـــن : وهــي) رضـــي اهللا عـــنهم(فرقـــٌة تنســـب إىل زيـــد بـــن علــى بـــن احلســـني: الزَّيِديـَّـة )٢(

الزيديـة، نشـأ�ا ومعتقـدا�ا : ينظـر. تابَعهم يف الَعْدل والتوحيد، والقول بإمامة زيد، ووجوب اخلروج على الظَّلمة

٢٢.  



  

  الفصل األول
  

  

  ١١  

، وظهـــر اإلمـــام حيـــىي بـــن محـــزة يف جهـــاِت )١(ن صـــالح يف بـــالد َشـــَظبفظهـــر علـــيُّ بـــ

وصــعدة، وظهــر أمحــد بــن علــي بــن أيب الفــتح يف  )٢(صــنعاَء، وبلَغــْت دعوتُــه بــالد الظــاهرِ 

ــفيان ــاهللا بعــــد وفــــاة أبيــــه اإلمــــام حممــــد بــــن املطّهــــر يف )٣(بــــالد ســ ــام الواثــــق بــ ، وظهــــر اإلمــ

  .)٤(صنعاء

  ).هـ٧٧٣ت(بن حمّمداإلمام املهدي لدين اهللا علي  -٥

ــت دعوتُــــه يف ثُــــال)هـــــ ٧٥٠(ففــــي ســــنة  ـــام اإلمــــام املهــــدي لــــدين اهللا، وكانــ ، )٥(قـ

فاجتمع إليه كثٌري من علماِء اهلََدويَِّة وبايعوُه، وتنّحى اإلمـام الواثـق بـاهللا املطّهـر بـن حمّمـد، 

، يف ســـــنة وصــــرََّح مبواالتـــــِه للمهـــــديِّ يف رســــالٍة بليغَـــــٍة، واســـــتطاع املهــــديُّ دخـــــول صـــــعدة

  .)٦(مبايعتهِ 

  ).هـ٧٩٣ت(اإلمام الناصر صالُح الدين حمّمد بن علي -٦

توّىل اإلمام الناصـر اإلمامـة بعـد أبيـه اإلمـام املهـدي، مث اّتَسـَع ) هـ ٧٧٣(ففي سنة

صـيُتُه، واســتوىل علـى أكثــر مــدن الـيمن وحصــونِِه، وقهـر ملــوك بــين رسـول، وفــتح صــنعاء، 

  .)٨)(٧(وساَر إىل زبيد

                                         
، ومعجـم املـدن ٤٥٢/ ٣جممـوع بلـدان الـيمن : ينظـر). دة شـظبُسـو (بلدة قـرب السـودة، وإليـه تنسـب : شظب )١(

  . ٢٣٣والقبائل اليمنية 
ُتَســيٌع مــن أتســاع صــرمي يف حاشــد، وهــو يشــمل : اســٌم مشــرتٌك لكثــٍري مــن املنــاطق اليمنيــة، واملــراد بــه هنــا: الظــاهر )٢(

  .٢٦٧يمنية معجم املدن والقبائل ال: ينظر. مدينة مخَِر والوادي ويشيع والعقيلي وغري ذلك
  . ٥١١/ ٢غاية األماين : ينظر )٣(

  .٤٢٤/ ٣جمموع بلدان اليمن : ينظر. تبعد عن صنعاء مسرية يومني من الشمال الشرقي): بالد سفيان(و

  .٢/٣١١البدر الطالع: ينظر) ٤(
ليمنيـــة ، ومعجــم املــدن والقبائــل ا١٦٦/ ١جممــوع بلــدان الــيمن : ينظــر.  بلــدة مشــهورة مــن نــواحي صــنعاء: ثُــال )٥(

٧٤.  
  . ٥١٥/ ٢غاية األماين : ينظر )٦(
  .١٩٥املقتطف من تاريخ اليمن : ينظر )٧(
  .١٨٩معجم املدن والقبائل اليمنية : ينظر. مدينٌة مسيْت باسم واٍد يصبُّ يف �امة مث البحر األمحر: َزبيد )٨(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٢  

اة اإلمــام الناصــر صــالح الــدين اختلــف أعيــاُن دولتــِه فــيمن خيلُفــه، ففريــٌق وبعــد وفــ  

ماَل إىل ولدِه عليِّ بن صالح الدين، وآخر رأى أّن املهـدي أمحـد بـن حيـىي املرتضـى أحـقُّ 

ــا علــم الفريــق األول بــاألمر بــايع 
ّ
منــه بــاألمِر، فبــادَر هــذا الفريــق إىل مبايعتــه يف صــنعاء، ومل

صــالح الــدين، ومــن ُهنــا بــدأت املناوشــاُت تكــُرب حــّىت بعــد هــروب اإلمــام بــدورِِه علــيَّ بــن 

أمحــد بــن حيــىي املرتضـــى مــن ســجن اإلمـــام علــي بــن صـــالح الــدين يف صــنعاء إىل منطقـــة 

، واستقراره فيها تارًكا أموَر اإلمامة ومهومها، ولكنَّ القـدَر مل ميهلـه طـويًال، فمـات )١(َحّجة

 )٢(وهي السنة الـيت تـويف فيهـا اإلمـاُم علـي بـن صـالح)هـ ٨٤٠(متأثـًِّرا بوباء الطاعون سنة 

  ).تلميذ ابن هطيل(

  .الحياة الفكرية): ثانًيا(

ــًة واســعًة، إذ شــّجع بنــو    لقــد شــهدِت الــيمُن يف عهــِد الدولــة الرســولية �ضــًة علمّي

، وشـاركوا رسوٍل العلم والعلماء، فبنوا دوَر الِعلِم، وأكرموا الُعلماَء، وأجـروا علـيهم الرواتـب

  .بأنفِسِهم يف طلبِه ونشرهِ 

والقارُئ املتتبُِّع لتاريخ دولة بين رسـوٍل يتبـّني مـدى مسـاَمهة بـين رسـول يف بنـاِء ُدور   

ــات الـــيت ضـــمَّْت آالَف الُكتـــب النَّفيســـة يف شـــىتَّ  ــِب، وإنشـــاِء املكتبـ الِعلـــِم، واقتنـــاء الُكتُـ

  .الُعلوم

ــَب املــــدن ومــــن مظــــاهِر ذلــــك االهتمــــاِم إنشــــاُء املــــد   ــْت أغلــ ــ ارس الِعلميَّــــة الــــيت َعمَّ

والقرى اليمنّية، وكان هلذه املدارس دور آخر، غري التعلـيم، هـو إيـواء الغَربـاِء والتُّجـار عنـد 

َأوَّل نــــــزوهلم
ــــك املــــــدارس)٣( ـــن تلــ ـــة، : )١(، ومـــ ــــة، والنظاميَّـــ ــــة، والَعْومانيَّــ املنصــــــوريَّة، والوزيريَّــ

  .والُقّراء واحلديث، واألشرفيَّة، وغريها من املدارس واملظفريَّة، والشاهل، والتاجيَّة،

                                         
  .١١٠ائل اليمنية معجم املدن والقب: ينظر. مدينة كبرية يف الشمال الغريب من صنعاء: حجة )١(
  .٥٧٣، وغاية األماين ١٩٦ينظر املقتطف من تاريخ اليمن  )٢(
  .٧١حياة األدب اليمين : ينظر )٣(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٣  

وقد بلَغ حرُص ملوك الدولة الرسولية على الِعْلـِم أّ�ـم تفرَّغـوا للدراسـة علـى فقهـاء   

ت (الــيمن، فقـــد قــال اخلزرجـــي يف حديثــِه عـــن امللــك املظفـــر يوســف بـــن عمـــر           

كلِّ فنٍّ بطـرٍف، قـرأ الفقـَه علـى الفقيـِه   وكان رمحه اهللا مشغوًال بالعلِم أخَذ من): "هـ ٦٩٤

ـــد بـــن إبـــراهيم الفشـــلي،  ـــِد بـــن إمساعيـــل احلضـــرمي وغـــريه، واحلـــديث علـــى الفقيـــه حممَّ حممَّ

وعلــى الفقيــه حمــبِّ الــدين أمحــد بــن عبــد اهللا الطــربيِّ، وقــرأ النحــَو واللغــة علــى الشــيِخ ابــِن 

  .)٢("حيىي إبراهيم العمك

ولية عدًدا من املؤلفـات، وكـاَن تركيـُزهم يف املوضـوعاِت وقد ألَّف ملوك الدولة الرس

ـــُر يوســـُف بـــن  ، والزراعـــِة، والبيطرِة،فـــأّلف امللـــُك املظفَّ العمليَّـــِة التطبيقيَّـــِة كالَفَلـــك، والطـــبِّ

  :)٣(عمر  الكتب اآلتية

  .تيسري املطالب يف تيسري الكواكب .١

  .العقد النفيس يف مفاكهة اجلليس .٢

  .املخرتع يف فنون الصنع .٣

  :)٤(الكتب اآلتية) هـ ٦٩٦ت (وأّلف امللك األشرف عمر بن يوسف 

  . التبصرة يف علم النجوم -١

  . التفاحة يف علم الفالحة -٢

  .اجلامع يف الطب -٣

  .طرفة األصحاب وحتفة اآلداب يف األنساب -٤

  .كتاب يف االسطرالب -٥

                                                                                                                     
  .١٨٤، ١٠٨، ١٧٦، ١٣٥، ١٠٤، ٩٧، ٦٥، ٤٦، ٣٨املدارس اإلسالمية يف اليمن : ينظر )١(
  .٢٧٧/ ١العقود اللؤلؤية  )٢(
  .٦٠، وحياة األدب اليمين ٣٧٥قرة العيون : ينظر )٣(
  .٦٠حياة األدب اليمين : ينظر )٤(
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  ١٤  

  .املعتمد يف األدوية -٦

  .املغين يف البيطرة -٧

ـــل بـــــن امللـــــك ا�ا ـــك األفضــ ــاب، ) هــــــ ٧٧٨ت (هـــــد واهـــــتمَّ امللــ ــاريخ واألنســـ بالتـــ

  :)١(فصنّف يف هذا ا�ال الكتب اآلتية

  .بغية ذوي اِهلمم يف أنساب العرب والعجم -١

  .العطايا السنية يف املناقب اليمنّية -٢

  . خمتصر تاريخ ابن خلكان -٣

  .نزهة األبصار يف اختصار كنز األخبار -٤

  .نزهة العيون يف تاريخ الطوائف والقرون -٥

  

الزيديـة الـذين عاصـروا بـين رسـول فقـد اهتمُّـوا بـالعلوم الفقهيَّـِة والتارخييَّـِة أّما األئمة 

، الــذي ألــف )هـــ ٧٢٨ت (واللغويَّــِة، فقــْد ُعــِرَف مــنهم اإلمــام املهــدي حمّمــد بــن املطهــر 

  :)٢(عدداً من الكتب، منها

  .السراج الوهاج يف حصر مسائل املنهاج -١

  .رآنعقود العقيان يف الناسخ واملنسوخ من الق -٢

  .الكواكب الدريّة شرح األبيات البدريّة -٣

  .املنهاج اجللي يف شرح جمموع اإلمام زيد بن علي  -٤

                                         
  .٣٧٥قرة العيون : ينظر )١(
  .١٩٣، واملقتطف من تاريخ اليمن ٢/٢٧١البدر الطالع: ينظر )٢(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٥  

بســعِة اّطالعـِه، فقـد َصــنََّف ) هــ ٧٤٩ت (وقـد ُعـِرَف مــنهم اإلُمـاُم حيـىي بــن محـزة 

، كمـــا ُعــــِرَف اإلمـــاُم املهــــديُّ أمحـــد بــــن حيــــىي )١(يف الفقـــه، واألصــــوِل، والبالغـــِة، والنحــــوِ 

، الذي َصنَّف يف العلوم املختلفة، وأرفَد املكتبة اليمنية بكثري مـن )هـ ٨٤٠ت (تضى املر 

  .وسيأيت التعريف �ذين اإلمامني عند احلديث عن معاصري ابن هطيل. )٢(املؤلَفات

تركـوا  -غري مـا ذُِكـرَ –وقد زخر العصر الذي عاشه ابن هطيل بالكثري من العلماء   

عهــد الرســوليني كــان عهــًدا أكثــَر "الفنــوِن، ولــذا يــرى الــبعُض أّن مؤلفــاٍت يف شــىتَّ العلــوِم و 

ــاة االقتصـــادية  ــا كـــان ا�تمـــع واحليـ ـــًزا بالنســـبة للقـــرون الوســـطى املتطـــورة يف الـــيمن، كمـ متيـُّ

والسياسية والثقافية واملعيشية، املوصوفة يف املؤلفاِت احملليَِّة العديـدِة، تكـاُد ال ختتلـُف عمـا 

  )٣("رة ودمشق وبغدادنقرأه بصدِد القاه

  

  

  

                                         
  .٦٢٢ -٦١٦، ومصادر الفكر ٣٣١/ ٢البدر الطالع : ينظر )١(
  .٦٤٧ -٦٣٤، ومصادر الفكر ١٢٢/ ١البدر الطالع : ينظر )٢(
  .٥٨ن األوىل اليمن قبل اإلسالم والقرو  )٣(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٦  

  المبحث الثاني

)١(حیاة ابن هطیل
  

  .حياته الَعامَّة): أوالً (

  :اسمه ولقبه

ـــد بـــن ســـليمان بـــن أمحـــد، تفـــرَّد بـــذكر امســـِه كـــامًال  هـــو مجـــاُل الـــدين علـــيُّ بـــن حممَّ

، )٢()التـــاج املكلـــل جبـــواهر اآلداب علـــى كتـــاِب املفصَّـــل يف صـــنعِة اإلعـــراب(ناســـُخ كتابـــِه 

عمــدة (و) معونــة الطالــب علــي الكافيــة يف حنــو ابــن احلاجــب(اكتفــى ناســخ كتابيــِه بينمــا 

حســَبِة يف علمــي اللســاِن والقلـــمِ 
ُ
، بــإيراد امســه ثالثيـ�ـا، فحــذَف جـــدَّه )ذوي اِهلَمــِم علــى امل

، )٤()علــّي بــن حمّمــد(، وأكثــر املظــان الــيت ترمجــت لــه اكتفــت بــذكر امســه ثنائي�ــا )٣()أمحــد(

، وهـو مـردوٌد مبــا )٥()علـّي بــن حمّمـد بـن حمّمــد: (بتسـميته) اجلـامع الــوجيز( وتفـرََّد صـاحبُ 

جـــاء علـــى صـــحائِف العنوانـــاِت لكتـــِب ابـــن هطيـــٍل نفســـِه، فهـــي أقـــدُم وأقـــرُب إىل حياتـــه 

  .وعصرِهِ 

لَقـــُب َجـــدِّه، ) ُهطَيـــلٌ (، و)٦()ابـــن هطيـــل النجـــريِّ اليمـــّين الصـــنعاينّ (وقـــد اشـــتهر بــــ

ــب(بيـــِه َصـــرََّح بـــذلك ناســـُخ كتا ، فـــذكَر يف صـــحيفِة )عمـــدة ذوي اهلمـــمِ (و) معونـــة الطالـ

ـــــواِن األّول ــــــ: "عن ـــــواِن الثـــــاين)"هطيـــــل(نُِبَزجـــــدُّه ب ُعـــــِرَف َجـــــدُّه : "، وذكـــــَر يف صـــــحيفِة عن

                                         
ـــار )١( ـــ ـــ ـــ ــــريف النجـ ـــ ـــ ـــــث شــــ ـــ ـــ ــــل الباحــ ـــ ـــ ـــ ــــن هطي ـــ ـــ ــــاة ابــــ ـــ ـــ ـــ ــــن حي ـــ ـــ ـــــة عــــ ـــ ـــ ــــبقين إىل الكتابــ ـــ ـــ ــــر. ســـ ـــ ـــ ـــــل                          : ينظــــ ـــ ـــ ــــن هطيـــ ـــ ـــ ـــ اب

  .٢٧وجهوده النحوية 
  او) خمطوط(التاج املكلل: ينظر )٢(
  .او) خمطوط(، وعمدة ذوي اهلمم١معونة الطالب : ينظر )٣(
و، وهديــة ٣٠٩) خمطــوط(و، وطبقــات الزيديــة ٧٥/ ٣) خمطـوط(بحــور ، وجممــع ال٤٩٣/ ١البــدر الطــالع : ينظـر )٤(

  .٧٢٩/ ١العارفني 
  .و ١٠٣) خمطوط(اجلامع الوجيز  )٥(
  .٤٩٣/ ١البدر الطالع : ينظر )٦(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٧  

ه ليُـْعــَرَف، لكثــرِة مــن يســّمون بـــ  )". هطيلٍ (بـ يف ) علــي بــن حمّمــد(ولعلَّــه ُنِســَب إىل جــدِّ

  .مناطق اليمن

ــادِة معــــاٍن ِعـــّدٌة، فـــــ)هطــــل( تصــــغري) ُهطَْيـــل(و املطــــُر ): اهلَطْــــلُ (، وتتصـــُل �ــــذه املــ

ائُم، واإلعيـــــاء، و املعيـــــي، والـــــذئُب، ): اِهلطْـــــلُ (و. املطـــــُر املتفـــــرِّقُ ): اهلَطَـــــلُ (الضَّـــــعيُف الـــــدَّ

، والّرُجُل األمحُق، و   .)١(متشي ُرويًدا): ناقٌة ِهْطلٌ (والّلصُّ

ا  الحُظ يف أكثر هذه املعاين أ�َّ
ُ
تـدلُّ علـى اخلّفـة والضـعِف، ومـن هنـا قـد يتبـادر امل

ــعيًفا يف بِنيتــــِه أو يف ذكائـــه، أو مـــا شـــابه ذلـــك، ولكنّــــين ال  إىل أذهاننـــا أْن جـــدَّه كـــان ضـ

ــت البــــن هطيــــل، مل ُتِشــــْر إىل ســــبب هــــذا  أســــتطيع اجلــــزم بــــذلك، ألنَّ املظــــان الــــيت ترمجــ

  .اللقب

ـــي بلـــــدٌة مــــن ناح) النجــــريّ (و ـــال حمافظـــــة نســــبٌة إىل جنـــــَرَة، وهـ ـــة الشـــــغادرة وأعمـ يـ

علـي بـن حمّمـد بـن أيب : ، وقد خرج منها عدٌد من العلماء غري ابـن هطيـٍل، مـنهم)٢(حجة

  .، الذي برع يف التفسري والنحو)هـ٨٣٩ت()٣(القاسم النجريّ 

إىل  -علــى غــري القيــاس–نســبٌة ) الصــنعاين(، و)الــيمن(نســبٌة إىل وطِنــِه ) اليمــين(و  

  .رَس فيهااليت سَكَن ود) صنعاء(

ــــ   ، وال غـــرو يف ذلـــك، ألنَّ مـــن عـــادات أهـــل الـــيمن )٤()مجـــال الـــدين(وقـــد ُلقِّـــَب ب

، وكــذلك )٥()علـي(علــى مـن امســه ) مجـال الـدين(أو) اجلمــايل(القدميـة أّ�ـم ُيطلقــون لقـب 

                                         
  ).هطل(لسان العرب، والقاموس احمليط : ينظر )١(
  .٧٣٨/ ٤جمموع بلدان اليمن : ينظر )٢(
  .٤٢٢مصادر الفكر:ينظر )٣(
  .نة الطالب ا، وعمدة ذوي اهلمم اومعو : ينظر )٤(
  .١٢٦تاريخ اليمن، للواسعي : ينظر )٥(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٨  

ــِب بـــ هــو أكثــر ) مجــال الــدين(، إالَّ أّن األّوَل )٢()مشــس اإلســالم(و )١()مجــال اإلســالم(ُلقِّ

  .ستعماالً ألقابه ا

  

  :مولده ونشأته

بـاليمن، ولكـن الـذين ترمجـوا لـه مل يهتّمـوا بسـنة والدتِـِه، واكتفـى ) ابُن هطيل(ُوِلَد 

  ).هـ ٨١٢(بعُضهم بذكر سنة وفاتِه، إْذ كانت سنة اثنيت عشرة ومثامنائة 

ومل ُتسـِعْفنا املصـادُر الـيت ترمجـت لـه بأخبــار شـافية عنـه، وعـن نشـأتِه، إذ ال نعــرف   

، ويبـدو أنّـه تلقَّـى تعليَمـه األوَل فيهـا، )٣(ا عن طفولته، سوى أنّه نشأ وتعلََّم يف ُحوثشيئً 

ًها إىل صنعاء   .مثَّ أّن اإلقامَة مل تـَُرْق له، فرحَل عنها متوجِّ

ـــال                   ـــــــــُن أيب الرجــــــ ــال اب ــــٌة، قـــــــ ـــــ ـــاٌت غريب ــــه حكايــــــ ـــــ ــْت يف أســـــــــباِب رحيل ـــــــ وقـــــــــد ُروي

  .)٤("ِس حكاياٌت مل أثق بشيٍء منهاوعند النَّا: " )هـ ١٠٩٢ت (

ويبــدو أنّــه رحــَل عــن ُحــوِث غاِضــًبا، ألمــٍر جــرى بينــُه وبــني أهلهــا، إذ هجــا هــذه   

  ]من الكامل: [املدينة وأهلها عند رحيلِه بقصيدٍة تدلُّ على غضبِه وُسخِطِه، مطَلُعها
  

ْض خياَمَك راِحًال عن ُحوثِ    )٥(.ُحوِث الخبيِث َمَحلِّ كلِّ خبيثِ   قَـوِّ

  :إقامته

                                         
  .و ٧٥/ ٣جممع البحور : ينظر )١(
  .التاج املكلل او: ينظر )٢(
  .١٥٩/ ٥و، واألعالم ٧٥/ ٣، وجممع البحور ٤٩٤/ ١البدر الطالع : ينظر )٣(

، ومعجم املـدن والقبائـل اليمنيـة ٣٠٠/ ٢جمموع بلدان اليمن : ينظر. بلدة مشهورة من بالد حاشد): ُحوث(و

١٣٢.  
  .٢٤و، وابن هطيل وجهوده النحوية٧٥/ ٣جممع البحور : ينظر )٤(
  .٤٩٤/ ١البدر الطالع : ينظر )٥(



  

  الفصل األول
  

  

  ١٩  

بعد رحيِل ابِن هطيل من ُحوث، استقرَّ به املقاُم يف صنعاء ُمدًَّة من الـزمن، وفيهـا   

  .تتلمذ لعدٍد من العلماء، منهم شيخه إبراهيم بن عطّية

، وأخــرى ذكــرت أنــه ســكن يف )١(وقــد ذكــرْت بعــُض املظــاِن أنَّــه ســَكَن يف صــنعاء  

عد أْن سكن يف صـنعاء، وأقـام فيهـا مـدًة مـن الـزمِن، ويبدو أّن ابن هطيٍل ب. )٢(بالد عيَّان

انتقــل إىل بــالد عيَّــان، وفيهــا ســكن حــىت تُــويفِّ يف إحــدى مناطقهــا مــن جهــاِت السُّــودِة، 

 )٤(، الــيت ظهــَر فيهــا اإلمــام املنصــوُر علــي بــن صــالح)٣()بــالد شــظب(وهـذه املنطقــُة قُــرب 

، )٥(دمـة احملسـبة البـن بابشــاذ، الـذي صـّنف لـه ابـن هطيـل شـرحه علـى املق)هــ ٨٤٠ت (

ْحِسَبِة يف علمي اللساِن والقلم(ومسَّاه 
ُ
  ).عمدة ذوي اهلمم على امل

  :شهرته

لقــد ذاع صــيُت ابــِن هطيـــل يف اآلفــاق، واشــتهر عنـــد علمــاء األمصــار اإلســـالمية   

قاضـي  أنّه دخَل مّكـَة للحـجِّ، فـُأخِربَ أنَّ : "آنذاك، ومما يدلُّ على شهرتِه ما رواه الشوكاين

: احملمــل الشــامي مــن أكــابر العلمــاء، فتلّقــاه إىل الطريــق، ووجــَده يف حممــٍل، فنــاداه، وقــال

قُـــْل، فســأله كــذلك، وأجــاب جبـــواٍب : مســألة أيُّهــا القاضــي، فكشـــَف عــن احملمــِل، وقــال

ــألٍة ثانيـــة كـــذلك، وأجــــاب جبـــواب أحســـَن، وقــــال لـــه لعلَّـــك مــــن : (حســـٍن، مث ســـأله مبســ

، )أنـــت ابـــن هطيــــل:(قــــال). نعـــم:(، قـــال)أنـــت مـــن صــــنعاء:(قــــال )نعـــمْ :(، قـــال)الـــيمن

نعـْم، ومـا يـدريَك �ـذا؟، فـإنَّ جـرياَن داري :(قـال). قد ألّفَت كذا وكـذا:(قال). نعم:(قال

                                         
  .١٥٩/ ٥، واألعالم ٤٩٣/ ١البدر الطالع : ينظر )١(
  . و١٠٣و، واجلامع الوجيز ٣٠٩/ ٣طبقات الزيدية : ينظر )٢(

جممـوع بلـدان الـيمن : ينظـر. سفيان، اليت تبعد عن صنعاء مسرية يومني يف الشـمال الشـرقيمن قرى بالد ): عّيان(  

  .٣٠٣، ومعجم املدن والقبائل اليمنية ٦١٨، ٤٢٤/ ٣
  .٤٥٢/ ٢جمموع بلدان اليمن : ينظر )٣(
  .١٩٤ -١٩٣املقتطف من تاريخ اليمن : ينظر )٤(
  .٤٩٣/ ١البدر الطالع : ينظر )٥(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٠  

أنتم يا علماء صـنعاَء وَضـْعُتْم أنفَسـكم بالّسـكوِن فيهـا :(، فقال له)لعلَّهم ال يعرفون ذلك

  .)١()"يف مضيعةٍ 

  

يني   :مذهبه الدِّ

لقــد عــرَف ابــُن هطيــٍل مــن خــالل كُتبــِه النحويـَّـة، ولــيس لــه مولفــاٌت يف علــٍم غــري   

  .النحو، لذا يصعُب علينا أْن نعرَف مذهبه الّديين من خالل كُتبهِ 

هـَو ) التاج املكلـل(، وأّن كتابه )٢(وقد ذكرْت بعُض املظماِن أنّه من علماء الزَّيدية

املسـتطاب (، وصـاحب )٤()طبقات الزيديـة(حُب ، كما قد ترجم له صا)٣(املعتمُد عندهم

ــاريخ علمــــاء الزيديَّــــة األطيــــاب ، وذكــــر ابــــُن أيب الرِّجــــاِل أنــــهَّ قــــد تــــرجَم لــــه بعــــُض )٥()يف تـ

  )٦(.الشَّاِفعيَّة

  :والذي أراه أنّه زيديٌّ، ويؤّيُد ذلك ما يأيت  

يت ســـيطر عليهـــا أنَّ إقامتـــَه كانـــت يف صـــنعاء مثَّ يف بـــالد عّيـــان، وهـــي مـــن املنـــاطق الـــ -١

األئمة الزيدية آنذاك، ُمثَّ أنّه مل ُيشر أحٌد إىل أنّه تتلمَذ لشيوخ زبيـد، مـوطن الشـافعية 

  .آنذاك

كانت له عالقة باإلمام املنصوِر علي بن صالح، وهو أحُد أئمـة الزيديـَّة، ولـه َصـنََّف    -٢

حــٍد مـــن ملــوِك بـــين ، بينمــا مل يـــذكر أحــٌد أّن لــه عالقـــًة بأ)ُعمــدة ذوي اِهلَمـــمِ (كتابــه 

رسـوٍل، الــذين كـانوا جيُِلُّــون علمــاء الشـافعيَّة أّميــا إجـالٍل، كمــا كــان بيـنهم وبــني األئمــة 

                                         
  .١/٤٩٤البدر الطالع  )١(
  .٢٣٥/ ٤، ومعجم املؤلفني ٧٢٩/ ١هدية العارفني : ينظر )٢(
  .٢٩و، وابن هطيل وجهوده النحوية ٨٣املستطاب : ينظر )٣(
  .و٣/٣٠٩طبقات الزيدية : ينظر )٤(
  .و٨٣املستطاب : ينظر )٥(
  .و٧٥/ ٣جممع البحور : ينظر )٦(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢١  

الزيديَّة صراٌع شـديٌد، مـنهم اإلمـام املنصـور علـيُّ بـن صـالح، مث أنّـه لـيس مـن املعقـوِل 

  .أْن يؤلَِّف ابُن هطيٍل إلماٍم زيديٍّ وهو شافعيٌّ 
  

  :شعره

القليل من شعر ابن هطيٍل، وهـو ال يعـدو حمـاوالٍت ال تُفصـُح عـن  لقد وصل إلينا  

مـن ذلـك مـا قالـه يف . قلب شاعٍر وعاطفتِه، بل تـُْفِصُح يف أكثرها عن عقـِل فقيـٍه وتصـورهِ 

ــه مل يــــذكْر ســــوى  ـــك قصــــيدًة، ولكنَّــ ـــاَل يف ذلـ ذم أهــــل حــــوث، إذ ذكــــَر الشــــوكاين أنـَّـــه قـ

  ]من الكامل: [مطلِعها، وهو

ْض خيا   .)١(ُحوِث الخبيِث َمَحلِّ كلِّ خبيثِ   مك راِحًال عن ُحوثِ قَـوِّ

) جــار اهللا(ولــه قصــيدٌة ميــدُح �ــا علــم النحــِو وُمعلِّمــه، ويُعلــي مــن شــأِن الزخمشــري 

  ]من الطويل: [، إذ يقولُ )الكشَّاف(و) املفّصل: (وكتابيه

ُل                                                                  صُبوٌر على درِس الدَّفاتر ُمْقبِ   هل النحُو إالَّ بحُر ِعْلٍم يخوُضه

  عِن البحِث والتدقيِق إْن عنَّ ُمْشِكلُ                                                                  له ِفطَنٌة وقّادٌة ال ُمكِسلٌ 

قليُل التَّواني ظاِهُر الَفْهِم َمنَصُل                                                               أديٌب لبيٌب لو ذعيٌّ ُمَهذٌَّب                    

فيعزى إلى ُخْرق وال هو يَعَجُل                                                             له سيمياء الَفضِل ال ُمتكلٌِّف                    

َهٍم جال غياهبُه عنه وال يتقوَُّل                                                                                                       فإْن سئَل التبييَن عن ُمبـْ

وال يزدري قوَل األخيِر فَيذَهُل                                                                            تراه بأقواِل الُمحقِِّق آِخًذا                                                                    

وهْل مثُل جاِر اِهللا إالَّ يُفضَُّل                                                                                                                ويرَعى لجاِر اهللا ُحرَمَة فضِلِه  

)                                                                                                                            ٢(بأقوالِه في َحلِِّه تتوصَّلُ ألم تَر أنَّ الناَس في كلِّ ُمشِكٍل                                                    

  إلى ما ارتقى لم ينـزلوا حيُث ينـِزُل         وكْم صنـَُّفوا في ُكلِّ فنٍّ ليرتقوا                                                                                          

                                         
  .٤٩٤/ ١البدر الطالع : ينظر )١(
  .لواتتوص: يف اجلامع الوجيز )٢(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٢  

ولم يغَو من النظَاِر إالَّ المفصَُّل                                                                                                                                    عال فضُلُه، الكشاُف أكبُر شاهدٍ 

إلى كلِّ خيٍر بالتَّصبُِّر ُتوَصُل                                                                                           فيا طالَب الفّن الشريِف موفـًَّقا                         

ملوًال إذا جاَء الَعويصَة ُمْكِسُل                                                                                           عليَك بإقباِل المجِد وال تُكـْن                            

نُقُل                                                                                                        ولم ينِل التحقيَق َمْن ليس ي  وواِظْب على ِحفِظ األصوِل وَضْبِطها

من الليِل إالَّ َقْدَر ما تتنفَُّل                                وَقسِّْم ألوقاِت النهاِر وال تـَدْع                                           

عليك عطاء المنِّ منه َتوسَُّل                                              وكْن قاِصًدا في ُكلِّ أمٍر رضا الذي                   

)                                                                                                                            ١(ا َهبَّ شمَألُ على أحمَد واآلِل موصلِّ إلهي ُكلَّ حيٍن وساعٍة                                                                                                 

مل يــذكر ) اجلــامع الــوجيز(كمـا أّن لــه قصــيدًة يف االعتـذار عــن املصــّنفني، ولكــنَّ صـاحَب 

  ]من الطويل: [هي سوى ثالثة أبياٍت منها،

  ولـْم تتبـيَّْن زَلًَّة مـنه تَـْعِرفُ   أخا الِعْلِم ال تعجْل لعيِب ُمَصنِّفٍ 

  وكم َحّرَف المنقول قوٌم وصحَّفوا  فكْم أفسَد الرَّاوي كَالًما برأيـهِ 

ًرا   .)٢(وجاَء بشيٍء لم يـِرْدُه المـصنِّفُ   وكْم ناسٍخ أضَحى لمعـًنى ُمَغيـِّ
  

  :وفاته

صحاُب الرتاجِم، اعتماًدا على ما كتبُه أحُد تالميذ ابـن هطيـل علـى نسـخٍة ذكَر أ  

ين إبراهيم بن حممد بن يوسف بن إبراهيم (من شرح الرضي على الكافية، وهو  صارم الدِّ

، أنَّ وفاة ابن هطيل كانت يـوم األربعـاء احلـادي عشـر مـن شـهر ذي احلجَّـة، )٣()احلمريي

  .)٤()هـ ٨١٢(سنة 

                                         
  .و ١٠٣اجلامع الوجيز : ينظر )١(
  .املصدر نفسه، املوضع نفسه: ينظر )٢(
  .مل أقف له على ترمجة. و٧٥/ ٣جممع البحور : ينظر )٣(
  .٤٩٤/ ١و، والبدر الطالع  ٣٠٩/ ٣و، وطبقات الزيدية  ٧٥/ ٣جممع البحور : ينظر )٤(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٣  

، والـــراجح عنـــدي أّن وفاتـــه كانـــت )١(هْم أّن ابـــن هطيـــل تُـــويف بصـــنعاءوذكـــَر بعُضـــ  

ــودة موجــوٌد يف موضــع ) اجلــامع الــوجيز(، َذلــك أنَّ قــربَُه كمــا ذكــر صــاِحُب )٢(جبهــاِت السُّ

  .، وهو من جهاِت السُّودةِ )٣( )َمْرَقص(يقاُل له 
  

  :حياتُه العلِميَّة): ثانًيا(

  :مكانته العلِميَّة

بــن ســليمان بــن هطيــل مــن أبــرز حنــاة الــيمن، وقــد طــاَر صــيته يف  علــّي بــن حمّمــد  

أشــهُر مــن مشــس النهــار يف علوِمــِه : "بقولــه) طبقــاِت الزيديَّــة(اآلفــاِق، وقــد وصــَفه صــاحبُ 

وفضائله، أتقَن النحو إتقانًا عجيًبا وبرَز فيه، وأحلَق األصاغَر باألكابِر، ومجع وفرََّق وعلـَّل 

ســــيبويه (يف أصــــوِل النحـــِو وفروِعـــه، وهــــو حـــريٌّ بــــأْن ُيســـمَّى وتكلَّـــم عـــن ملكــــٍة راســـخٍة 

  .)٤()"اليمن
  

  :شيوخه

وعلـى الــرغم مـن أمهّيّــِة هـذه الشخصــيِة ودورهــا يف النحـو، ال جنــُد ترمجـًة وافيــًة هلــا،    

ـــة  ــٍري مـــن جوانـــب حيـــاة هـــذه الشخصـــية، العامَّ ســـوى بضـــعِة ســـطوٍر، ال تكِشـــُف عـــن كثـ

عنــد احلـديِث عــن حياتــِه العاّمـة وبيــاِن بعــِض جوانبهـا كــاَن َخــَري  والعلميَّـة، ومــا سـبَق ذكــرهُ 

دليل على ذلـك، ولعـلَّ هـذا اإلمهـاَل الـذي َلِقيَـُه ابـُن ُهطيـٍل يرجـُع إىل بُعـِده عـن أصـحاِب 

السُّـلطاِن مــن الشــافِعيَّة، ممـّـا حـاَل دوَن ظهــوره يف دولــتهم، مثَّ أنَّــه لـيس مــن األئمــة الزيديــة 

ــَرَز يف عصــرِِه أفــذاٌذ مشــاهُري مــن أئمــِة الزيديـَّـة يف حــىت حيتفــل بــه عل مــاؤهم، بــْل إنـَّـه قــد بـَ

                                         
  .٤٩٤/ ١و، والبدر الطالع  ٧٥/ ٣جممع البحور : ينظر )١(
معجــم : ينظـر). سـودة املعافـا(، و)سـودة شـظب(، وتُعـرُف بــ)َعْمـرانَ (مدينـة شـهرية بالشـمال الغـريب مـن : السُّـودة )٢(

  .٢١٦املدن والقبائل اليمنية 
  .و١٠٣اجلامع الوجيز : ينظر )٣(
  .و٣٠٩/ ٣طبقات الزيدية  )٤(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٤  

، واإلمـام املهـدي )هــ ٧٤٩ت (علوِم اللُّغـِة والفقـِه وغريهـا، كاإلمـام حيـىي بـن محـزة العلـوي 

  ).هـ ٨٤٠ت (

لــذا يصــعب أْن �تــدي إىل شــيوِخِه الــذين تتلمــَذ هلــم، ونتعــرُف شــؤو�م وجوانــَب   

ذكــرْت بعــض املظــاِن الــيت ترمجــت البــن هطيــل أنَّ شــيَخُه الــذي أخــذ عنــه  حيــا�م، وقــد

وقـــْد . )١()إبــراهيم بـــن عطيَّــة بــن حممــد بــن أمحـــد احلــارثي النجــراين املــدائين(وتــأثَّر بــه هــو 

) طبقـــات الزيديّـــة(حاولـــُت أْن أعـــرَف شـــيًئا عـــن هـــذا الشـــيخ فلـــم أُفلـــْح، إال أّن صـــاحب 

يـُْنظَـُر هـل لـه روايـٌة عـن أبيـه، وهـل روى عنـه ولــدُه : "يخ قـالحـَني أراد أن يـرتجَم هلـذا الشـ

ويُفَهـُم مـن هـذا الـنَّصِّ أّن أبـاه وابنـه عاملـان، فهـو مـن أسـرٍة ِعْلِميَّـٍة، ومل ُتشـْر  . )٢("عبُد اهللا

  .ُكتُب الرتاجم إىل أّي عالقٍة بني ابن هطيل وشيخه سوى التعلم

�ــم ابــُن هطيــل ســوى أنَّــه مل يشــافههم،  وهنــاك ِمــن العلمــاء واملشــايخ الــذين تــأثـَّرَ 

ا أُْعِجَب بكتِبهم، وكان ُمدميًا على مطالعتها، وأبرز هؤالء   :وإمنَّ

  ).هـ ٦٤٦ت (ابن احلاجب  -١

ــا بكافيتــــه، وشــــرحِه هلــــا، وشــــرِحه  ، إذكــــان معجًبــ يعــــدُّ شــــيَخ ابــــن هطيــــٍل احلقيقــــيَّ

ويبــدو هــذا واضــًحا لقــارئ   للمفصَّــل، كمــا كــان معجبًــا بعللــِه وحتليلــه للمســائل النحويــة،

ال يكــاد ميــرُّ موضــوٌع إالّ ) عمــدة ذوي اهلمــم(، و)التــاج املكلــل(كتــب ابــن هطيــل؛ ففــي 

فقـــد جـــاَء ) معونـــة الطالـــب(ويســـتعني فيـــه بقـــوٍل أو رأٍي أو تعليـــٍل البـــن احلاجـــب، وأّمـــا 

  .تهإشارًة واضحًة إىل مدى تأثـُّر ابن هطيل بابِن احلاجِب، ألنّه أخذ منه أكثر ماد

ين اال سرتبادي  -٢   )هـ ٦٨٦ت (رضي الدِّ

ويــأيت بعــد ابــن احلاجــب يف مــدى تــأثريه يف ابــن هطيــل، وقــد أشــار الشــوكاين إىل 

وكــاَن ُمــِدميًا ملطالعــِة شــرِح الرضــي : "مالزمــة ابــن هطيــٍل لشــرِح الرضــي علــى الكافيــة، فقــال
                                         

  .و ١٠٣، واجلامع الوجيز ٤٩٣/ ١البدر الطالع : ينظر )١(
  .٢٩، وابن هطيل وجهوده النحوية ٣/٥دية طبقات الزي )٢(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٥  

ـا حضـرته الوفـاُة أمـَر أْن على كافيِة ابن احلاجِب، ال يفارُقُه يف غالِب أوقاتِه، وُحيكـى أنّـ
ّ
ه مل

  :ُيْدَفَع إليه شرُح الرَّضي، َفُدِفَع إليه، فوَضَعُه على صدرِه، مثَّ أنشدَ 
  

  .)٢)(١("فما بَعَد العشيَِّة من َعرارِ   تمتَّْع من شميِم َعراِر َنْجدٍ 
  

، إذ نقـــَل عنـــه  )التـــاج املكلـــل(ويبـــدو واضـــًحا تـــأثـُّر ابـــن هطيـــل بالرضـــي يف كتابـــه 

ا، بتصريٍح، ومن غري تصريٍح، وأشاَر إىل آرائه وترجيحاتـه يف كثـري مـن املسـائل، بينمـا كثريً 

، إذ مل أجـــد ابـــَن )عمـــدة ذوي اِهلمـــم(و) معونَـــة الطالـــب(ال يظهـــُر هـــذا التـــأثـُُّر يف كتابيـــه 

  .هطيٍل ُيصرُِّح فيهما بالنقِل عنه أبًدا، بل نقَل عنه قليًال من غري تصريحٍ 
  

  :تالميذه

َذ عن ابن هطيل عدٌد مـن التالميـذ، مـنهم مـن ذاَع صـيُتُه واشـتهَر، ومـنهم لقد أخ  

  :من ظلَّ ذكرُُه مغموًرا، وأهمُّ من أخذ عنه

  )٣(الرصَّاص -١

منهــاج الطالــب إىل حتقيــق كافيــة (هــو أمحــد بــن حمّمــد الرّصــاص، صــاحب كتــاب 

 أنّــه تتلمــَذ لــه ، وهــو مــن علمــاء القــرن التاســع، ومل تِشــْر كتــب الــرتاجم إىل)ابــن احلاجــب

ـــا ــــه مباشـــــرًة، وإّمنــ ـــــٍل بقولـ ــــه يســـــبُق أّي نـَْق ــا كـــــان ينقـــــُل عنـ ـــك أنـَّــــُه حينمـــ ــــى ذلــ ـــا علـ :         دلَّنــ

قـال :         (وهذا يدلُّ على أنَّ الرصاص كاَن جيُِلُّ شيَخه، وإالَّ لقـال. )٤("قال سيدنا"

ــيدُ  مــا صــرَّح بــه كــان مــن ، وكانــت نقولــه عــن ابــن هطيــٍل بالتصــريح وبغــريه، وأغلــُب )السَّ

  ).عمدة ذوي اِهلَمم(و)  معونِة الطالب(

                                         
  .١/٤٩٣البدر الطالع  )١(
ة القشريي، يف )٢(   ).عرر(لسان العرب : البيت من الوافر، للصمَّ
  .٤٢٣ -٤٢٢مصادر الفكر : ينظر )٣(
  .٥٩٩، ٥٦١، ٥٢٦، ٥٢٥، ٤١١، ٣٨٢، ٣٤٣) رسالة ماجستري(منهاج الطالب  )٤(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٦  

  . )١(صارم الدين إبراهيم بن حممد بن يوسف بن إبراهيم احلمريي -٢

  .ذكره ابن أيب الرجال، ومل يرتجم له

  )٢(.املرَتضى بن اهلادي بن إبراهيم -٣

  .ذكره الشوكاين، ومل يرتجْم له

  . )٣(عيدالشََّظيبُّ، َحَسُن بن حمّمد بن س-٤

، ولـد سـنة  ، وأخـَذ )هــ ٧٨٤(هو أبو حمّمد وعلـي الشـظيبُّ اليمـينُّ الفقيـُه الشـافعيُّ

عـن الســيد حمّمـد بــن إبــراهيم بصـنعاء، وتــَال �ـا الســبع علــى بعـض القــراِء، كمـا أنـّـه ســكن 

ــا َمجَّــًة، وأقــاَم بــبعض مدارســها  تعــز، وأخــَذ عــن بعــض مشــاخيها، وفيهــا تفقَّــَه، وَحصَّــل كتًب

ثًا، مــاَت بتعـــز يف أوائِــل مجــادى اآلخــرة ســـنة يُــد رُِّس ويُِفيــُد، وكــان فقيًهــا حنوي�ـــا ُمقرِئًــا ُحمــدِّ

ــــه)هـــــ ٨٣٤( ــن مؤلفات ــاب : ، مــ ــاب يف النحــــوِ (كتــ ــاب )تبصــــرة أويل األلبــ الــــزرازي (، وكتــ

  ).املسفرة نظم الدُّرَّة يف القراءات

  ).هـ٨٤٠ت()٤(اإلمام املنصوُر علي بن صالح -٥

َة بعـــد أبيـــِه، و نـــازَع  اإلمــاَم املهـــدي يف إمامِتـــِه، و أســـَرُه، وَســـَجَنُه، مث تــوىلَّ اإلمامـــ

ُعْمـدة (نشأ نزاٌع آخُر بينَـه وبـَني بـين رسـوٍل، وكـان ابـن هطيـل قـد وضـع كتابـه            

  .بناًء على طلبهِ ) ذوي اهلمم

  المبحث الثالث

  مصنََّفاته ومعاصروه في الیمن

  

  مصنَّفاته): أوالً (

                                         
  .و٣/٧٥جممع البحور : ينظر )١(
  ٤٩٣/ ١البدر الطالع : نظري )٢(
  .٢٠، ومصادر الفكر ١٢٤/ ٣الضوء الالمع : ينظر )٣(
  .٤٩٣/ ١البدر الطالع : ينظر )٤(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٧  

نََّف ابُن هطيٍل عدًدا من الكتِب النحويـِة، ومل يصـنِّْف يف غـِري علـِم النحـو، لقد صَ   

وجــاءْت مؤلفاتُـــه شــروًحا ملختصـــراٍت حنويـَّـٍة أخـــذت شــهر�ا يف مصـــر والعــراق والشـــام، مثَّ 

�ــذه املختصــراِت اهتماًمــا   -ومــنهم ابــُن هطيــل -انتقلــت إىل الــيمِن، فــاهتمَّ علمــاُء الــيمن

  .ا إىل شرحها، وتَأثَّروا مبناهجها ومادَّ�اكبريًا، وتسابقو 

  :ومصنفاُت ابن هطيل هي

  .التاج املكّلل جبواهر اآلداب على كتاب املفّصل يف صنعِة اإلعراب -١

وهذا الكتاب شرٌح على املفصَّـل للزخمشـري، وقـد توسَّـع فيـه ابـن هطيـل يف الشـرح 

، وهلـذا الكتـاب )هــ ٨٠٥(ليفـه سـنة والتعليق، وقد ذُِكَر يف �ايتـه أّن ابـن هطيـل أكمـل تأ

  :عدٌد من النسخ املخطوطة، منها

  ).٣٧٢٠(، وهي برقم )١(نسخة املتحف الربيطاين، ذكرها بروكلمان -أ

، وتقـــع يف جملَّـــٍد واحـــٍد حيمـــل )٢(نســـخة مكتبـــة األوقـــاف باجلـــامع الكبـــري بصـــنعاء -ب

  .صحيفة، وهي خبطٍّ نسخيٍّ واضحٍ ) ٤٩٢(، وهي يف )١٧٦٨(الرقم 

ـــَم هـــذا الكتـــاب علـــى مخـــس رســـائل ماجســـتري يف كليـــة اللغـــة العربيـــة، يف  وقـــد ُقسِّ

  .جامعة األزهر

                                         
  .٢٢٧/ ٥تاريخ األدب العريب : ينظر )١(
  .١٤٥٠/ ٣فهرس مكتبة األوقاف : ينظر )٢(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٨  

  .عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم -٢

ـــى  مـــــة احملســـــبة(وقـــــد جـــــاء هـــــذا الكتـــــاب شـــــرًحا خمتصـــــًرا علــ البـــــن بابشـــــاذ       ) املقدِّ

، )١(ًة لطلـب اإلمـام املنصـور علـي بـن صـالح، وكان ابن هطيل قد أَلَّفه تلبي)هـ ٤٦٩ت (

  :وله عدٌد من النسخ املخطوطِة هي

  ).ف ١٠٣(، وهي برقم )٢(نسخة األمربوزيانا، ذكرها بروكلمان -أ

  ).٦٤٧٣/ ٤(، وهي برقم )٣(نسخة برلني، ذكرها بروكلمان -ب

  ).١١٦٢(، وهي برقم )٤(نسخُة الفاتيكان، ذكرها بروكلمان -ت

، يف جملَّـــــــٍد حيمـــــــُل الـــــــرقم )٥(وقـــــــاف، باجلـــــــامع الكبـــــــري بصـــــــنعاءنســـــــخة مكتبـــــــة األ -ث

  .، وحبوزيت ُمصوَّرٌة منها، وهي خبٍط نسِخي واضحٍ )١٧٩٤(

ــري بصـــنعاء، -جــــ ــامع الكبـ يف جملَّـــٍد حيمـــُل الـــرقَم  )٦(نســـخٌة أخـــرى مبكتبـــة األوقـــاف باجلـ

)١٧٩٦.(  

  .بصنعاء وقد ُسجَِّل هذا الكتاُب رسالة ماجستري يف اجلامعة اليمنيَّة

  .معونة الطالب على الكافية يف حنو ابن احلاجب -٣

  .وهو موضوع دراسيت

                                         
  .١٥٩/ ٥، واألعالم ٤٩٣/ ١البدر الطالع : ينظر )١(
  .٣٠٣/ ٥تاريخ األدب العريب : ينظر )٢(
  .املرجع نفسه، املوضع نفسه: ينظر )٣(

  .املرجع نفسه، املوضع نفسه: ينظر) ٤(
  .١٤٨٦/ ٣فهرس مكتبة األوقاف :ينظر )٥(
  .املرجع نفسه، املوضع نفسه:ينظر )٦(



  

  الفصل األول
  

  

  ٢٩  

  .شرح مجل الزجاجي -١

املسـتطاب يف تـاريخ علمـاء الزيديـة (ُنسـَب هـذا الكتـاب إىل ابـن هطيـل يف كتـاِب 

وذُِكَر فيه أّن هذا الشرح يقـُع يف جملَّـٍد واحـٍد، وقـد حاولـت معرفـَة شـيٍء عـن  )١()األطياب

  .كتاب يف مكتبات املخطوطاِت وفهارسها املختلفة، لكينَّ مل أُْفِلحْ هذا ال

والــراجُح لــديَّ اســتبعاُد أْن يكــون البــن هطيــل شــرٌح علــى مجــل الزجــاجي، ألينِّ مل   

أجــد يف ُكتُـــب ابـــن هطيـــل املوجـــودة إشـــارًة إىل أنـّــه ينقـــُل عـــن اُجلَمـــِل، أو أنَّـــه متـــأثـٌّر بـــآراء 

  .الزجاجي يف ُمجلهِ 

  

  .ُمعاصروه في اليمن): اثانيً (

لعلَّ أخصَب عصر نَِعَمـْت فيـه بـالد الـيمن بـالعلم والعلمـاء هـو عصـُر بـين رسـوٍل،   

فقد أغدق بنو رسول على علماِء الشافعيَِّة األمواَل الـوفريَة، واألعطيـاِت السـخّيَة، وكانـت 

افسـُة علـى زبيُد موطن العلماِء، ومقصَد أصـحاب اِحلَجـا، وعلـى الطـرِف اآلخـر كانـت املن

أشــدِّها لــدى علمــاء الزيديــة؛ فقــْد بـَــَرَز فــيهم علمــاٌء أفــذاٌذ خــدموا العلــوَم العقليّــَة والنقلّيــَة،  

  :ومن العلماء الذين ذاَع صيتهم يف عصر ابن هطيل نذكر.كما أسهموا يف علوم العربّية

  )هـ٧٦٨ت ( )٢(ابن ُبَصيِبص -١

ص، عـامل النحـو والعـروض، هو أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب بكـر بـن ُبصـيب

ولــد مبدينــة زبيــد، وانتهــت إليـــه رئاســة هــذا الفــن مبدينتــِه، ورَحـــَل إليــه الطلبــُة مــن أمـــاكَن 

حسبةِ . بعيدةٍ 
ُ
  .له شرح على املقدمة امل

  

  )هـ ٨٠٢ت ( )١(الشَّْرجي -٣

                                         
  .٤٢١و، ومصادر الفكر ٨٣املستطاب :ينظر )١(
  .٤١٨، ومصادر الفكر ١/١١٢، هدية العارفني ٦/٢١٠شذرات الذهب: ينظر )٢(



  

  الفصل األول
  

  

  ٣٠  

هــو ســراج الــدين عبــد اللطيــف بــن أيب بكــر بــن أمحــد بــن عمــر اليمــاين الّشــْرجي، 

، ورحـل إىل زبيـد لتلقـي العلـم علـى )هــ ٧٤٠(، بـني حـيس وزبيـد سـنة ولَد بقرية الشـرجة

  :وله جمموعٌة من املؤلفات النحوية هي. ابن بصيبص، حىت برَع يف علم النحوِ 

  .ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة -

  .اإلعالم ملواضع الالم يف الكالم -

  .شرح ملحة اإلعراب -

  .خمتصر احملّرر يف النحو -

  .مقدمة يف علم النحو -

  .نظم خمتصر ابن عباد -

  .نظم مقدمة ابن بابشاذ -

  )هـ ٨١٧ت ( )٢(الشريازي -٤

العّالمة اللغوي الكبـري جمـُد الـدين حمّمـد بـن يعقـوب بـن حمّمـد الشـريازي، صـاحب 

، نزيــُل الــيمِن، وصــاحُب امللــِك األشــرِف، صــنََّف لألشــرِف كتابًــا يبــدأ  )القــاموس احملــيط(

  .منه حبرف األِلِف، فاستعظَم السلطاُن ذلك، وعّده عمًال فريًدا كلُّ سطرٍ 

  )هـ ٨٣٧ت ( )٣(ابن املقري -٥

إمساعيــل بــن أيب بكــر بــن عبــد اهللا املقــري، كــان فقيًهــا حمقًِّقــا باحثًــا مــدقـًِّقا مشــارًكا 

  يف كثــري مــن العلــوم، ومشــتغًال بــاملنثور واملنظــوم، كــان غايــة يف الــذكاِء والَفْهــِم، مــن أشــهر

  ).عنوان الشرف الوايف(كتبه 

  )هـ ٨٤٠ت( )١(ابن الوزير -٦

                                                                                                                     
  .٤٢٠، ومصادر الفكر ٢/١٠٧بغية الوعاة : ينظر )١(
  .١٠/٧٩الضوء الالمع : ينظر )٢(
  .٣٩ -٢٧، ودراسات يف الرتاث اليمين ٤٦٩مصادر الفكر : ينظر )٣(



  

  الفصل األول
  

  

  ٣١  

ُد حمّمـــد بـــن إبـــراهيم الـــوزير، أبـــو النــــزعات التحرُّريـــة يف الـــيمن، كـــان  َجـــدِّ
ُ
اإلمـــام امل

ــامل  ــه دعــــاُة التحــــرُِّر يف العــ مصــــدَر إشــــعاٍع لــــدعاِة الســــلفيَِّة يف الــــيمن، ونرباًســــا َيهتــــِدي بــ

ذبِّ عــن ســّنة أيب القاســـم، والــرَّوض الباســـم يف العواصــم يف الـــ: مــن مؤلفاتـــه. اإلســالمي

، واُحلَســـاُم املشـــهور يف الـــرَّدِّ علـــى )خمتصـــر كتابـــه العواصـــم(الـــذبِّ عـــن ُســـّنة أيب القاســـم 

  .اخلوارج

  :ومن األئمة الزيديَّة الذين ذاع صيتهم يف عصر ابن هطيل

  )هـ ٧٤٧ت ( )٢(اإلمام حيىي بن محزة -١

ـــاهللا حيــــــىي بــــــن  ـــــنة        اإلمــــــام املؤيَّــــــد بـــ ــعدة سـ ــــة يف صــــ ــــــع باإلمامــ محــــــزة العلــــــوي، بوي

، مث �ــض إىل صــنعاء، وكــان هــذا اإلمــام عظــيَم الــَورَِع، جــمَّ الفضــائِل، واســَع )هـــ ٧٣٠(

  :االطالِع، كثري التأليِف يف الفقه وأصوله، والبالغة، والنحو، ومن تلك املؤلفات

  .األزهار الصافية شرح املقدمة الكافية -

  .املعاين والبياناإلجياز يف  -

  .احلاصر لفوائد املقدِّمة يف علم حقائق اإلعراب -

  .الطراز يف علوم البالغة واإلعجاز -

  .احملصَّل يف كشف أسرار املفصَّل -

  .املنهاج اجللي يف شرح مجل الزجاجي -

  

  

  )هـ ٨٤٠ت ( )١(اإلمام املهدي -٢

                                                                                                                     
  .٥٥ -٤٥، ودراسات يف الرتاث اليمين ١٣١ -١٣٠مصادر الفكر : ينظر )١(
  .٥٢٦/ ٢، وهدية العارفني ٣٣١/ ٢البدر الطالع : ينظر )٢(



  

  الفصل األول
  

  

  ٣٢  

رضـي (ن أيب طالـب،  أمحد بن حيىي بن املرتضى، يتَِّصُل نسُبُه باحلسن بـن علـي بـ

، أخـذ العلـم علـى عـدٍد مـن الشـيوِخ وأئمـِة الـيمِن، مـنهم والـُده الشـريُف حيـىي )اهللا عنهمـا

ــَريِ وعلــوِم  بــن املرتضــى، لــه كثــٌري مــن التصــانيِف يف العقيــدِة والفقــِه واألصــوِل والتــاريِخ والسَّ

  :العربيَِّة، ومن مؤلفاته النحويّة

  .إكليل التاج وجوهره الوهَّاج -

  .تاج علوم األدب وقانون كالم العرب  -

  .الشافية يف شرح معاين الكافية -

  .الكوكب الزاهر يف شرح مقّدمة طاهر -

  .املكلَّل بفرائد معاين املفّصل -

  

                                                                                                                     
  .٦٤٧ -٦٣٤، ومصادر الفكر ١٢٢/ ١ينظر البدر الطالع  )١(



  

  

  الفصل الثاني
الكتاب وموقف ابن ھطیل 

  النحوي
  

  

  .)الكافية(ابن الحاجب وكتاب : المبحث األول

  .أثر الكافية في الدرس النحوي في اليمن: المبحث الثاني

  ).معونة الطالب(كتاب : المبحث الثالث

  .موقف ابن هطيل النحوي: المبحث الرابع

  
 



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٣٥  

  المبحث األول

  ) الكافیة(ابن الحاجب وكتاب 
  

  ابن الحاجب ):أوالً (

  :اسُمُه وَنَسُبهُ 

َوِين  ،  )١(هــو أبــو عمــرو، عثمــان بــن أيب بكــر بــن يــونس الكــردي، مجــال الــدين الــدُّ

إّن أبــاه مل يُكــْن حاجًبــا وإمنـّـا  : ، وقــْد قيــل)٢(كــان والــده َحاِجَبــا لألمــري موســك الّصــالحي

مــراء، فلّمــا تُــويفَّ كــان ابنــه عثمــان َصــغرياً، فربّــاه احلاِجــُب فُعــِرَف كــان يْصــَحُب بعــض األ

ـــا لألمــــري )٣(بــــهِ  ـــالّرتاجم أّن والــــده كــــاَن حاجبًـ ــا جــــاء يف أغلــــب الكتــــب الــــيت تعــــين بـ ، ومــ

  .َمْوَسك، َوُهَو اَألْرَجحُ 

  مولده ونشأته

 انتقـل بـه ، مثُّ )٤()هــ٥٧٠(ُوِلَد ابُن احلاجـب يف مدينـة ِإْسـنا ِمـْن صـعيد مصـر سـنة 

والــده، وهـــو صـــغٌري، إىل الَقــاهرة ليـــتَـَعّلَم يف معاهـــدها، فاشــتغل بـــالقرآن الكـــرمي، مث بالفقـــه 

، ُمثَّ بالعربيَّــة والقــراءات، وبــرع يف ذلــك وأتقنــه )رضــي اهللا عنــه(علــى مــذهب اإلمــام مالــك 

ــا لعل)٥(غايـــة اإلتقـــان مـــي ، مث رحـــل إىل دمشـــق، فأقـــام فيهـــا، واشـــتغل مدرســـاً يف جامعهـ

ـــاً للملــــك )هـــــ٦٣٣(العربيــــة والقــــراءات، مث رحــــل إىل الَكــــْرك ســــنة  ، واشــــتغل فيهــــا مدرسـ

                                         
معجـم : ينظـر). تفلـيس(بقـرب ِمـْن ) َأَذْربيجـان(يف آخـر حـدود ) أرَّان(، وهـي بلـدة ِمـْن نـواحي )ُدَويْـن(نسبة إىل  )١(

  .  ٢/٤٩١البلدان 
  .٣/٢٤٨وفيات األعيان : ينظر )٢(
  .٣٥٦الطالع السعيد : ينظر )٣(
  .٦/٣٦٠، والنجوم الزاهرة ٣/٢٥٠وفيات األعيان : ينظر )٤(
  .٢/١٣٤، وبغية الوعاة ٣/٢٥٠وفيات األعيان : ينظر )٥(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٣٦  

بـأمر صـاحب ) هــ٦٣٨(، ُمثَ َخرََج منها بصحبة ِعز الدين بن عبـد السـالم سـنة )١(الّناصر

  . )٢(دمشق الصاحل إمساعيل، إلنكارمها عليه تـََقاُعَسُه َعْن ِقتال الّصلبيَني، وصلحه معهم

احلاجــب إَماًمـــا يف الفقــه واألصــول والعربيّـــة والقــراءات، تتلمــذ ملشـــاهري وكــان ابــن 

، وأبـــو )هــــ٥٩٠ت ()٣(القاســـم بـــن ِفيّــــَرة الشـــاطيب: العلمـــاء يف عصـــره، ومـــن أبـــرز شـــيوخه

، وأبـــــو اَحلســـــن )هــــــ٦٠٥ت ()٥(، وأبـــــو اجلــــود الّلخمـــــي)هــــــ٥٩٩ت ()٤(الَفْضــــل الغزنـــــوين

الّرضــي : مــن التالميــذ، ومــن أبــَرز تالميــذه كمــا تتلمــذ لــه عــددٌ ). هـــ٦٢٨ت ()٦(االبيــاري

 )٩(، ومجـــال الـــدين بـــن مالـــك)هــــ ٧٠٠ت( )٨(، وابـــن العمـــاد)هــــ٦٩٥ت ( )٧(الَقَســـْنِطيين

  ).هـ٦٧٢ت (

  :وفاته

ـــاة ابــــن احلاجــــب علــــى أصــــح األقــــوال يف االســــكندريّة �ــــار اخلمـــــيس  كانــــت وفـ

  .)١٠(هـ٦٤٦السادس والعشرين من َشّوال سنة 

  :مصنفاته

ابــن احلاجــب خمّلًفــا وراءه مصــّنفات شــّىت لكــلِّ علــم مــن الُعلــوِم الــيت اشــتغل  لقــد رحــل

  :)١١(�ا، وكان لعلم العربيَّة النَِّصيب األوفر من تلك العلوم، وأبرز هذه املصنـََّفات هي
                                         

لك املعظم، ملك دمشق بعد أبيه، مث انتزعها منه عمـه، واقتصـر علـى الكـرك ونـابلس، مث هو امللك الناصر داود بن امل )١(

  .١٣/١٩٨البداية والنهاية : ينظر ). هـ٦٥٥(تنقل بني البلدان، وجرت به خطوب حىت تويف سنة 
  .١٨٢الذيل على الّروضتني : ينظر )٢(
  .١/٥٠٨، وغاية النهاية ٧٣-٤/٧١وفيات األعيان : ينظر )٣(
  .٢/٢٦٨غاية النهاية : ينظر )٤(
  .٢/٤املصدر نفسه : ينظر )٥(
  .٢١٣الديباج املذهب : ينظر )٦(
  .١/٤٧١بغية الوعاة : ينظر )٧(
  .١/١٠٣املصدر نفسه : ينظر )٨(
  . ٧/٢٥٧، وفح الطيب ١٣١-١/١٣٠املصدر نفسه : ينظر )٩(
  .٣/٢٥٠وفيات األعيان : ينظر )١٠(
طــارق اجلنـايب يف الكتـب الــيت نسـبت إىل ابـن احلاجــب . وقـد شـكك د. ٥١-٤٩ابـن احلاجـب النحــوي : ينظـر )١١(

  .وهي مفقودةٌ 



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٣٧  

  

  )مطبوع. (األمايل النحويّة .١

  )مطبوع. (اإليضاح يف شرح املفّصل .٢

  )طخمطو . (جامع اَألّمهات يف الفقه املالكي .٣

  )مفقود. (مجال العرب يف علم األدب .٤

  .يف �اية اجلزء الرابع) األمايل النحوية(رسالة يف العشر، طُبع مع  .٥

  ).مطبوع(الشَّافية  .٦

  ).مفقود(شرح الشافية  .٧

  ).مطبوع(شرح الكافية  .٨

  ).مفُقود(شرح كتاب سيبويه  .٩

  ).خمطوط(شرح املقّدمة اجلزولّية  .١٠

  ).مطبوع(شرح الوافية نظم الكافية  .١١

  ).خمطوط(دة ابن احلاجب عقي .١٢

  ).مطبوع(القصيدة املوّشَحة باألمساء املؤنثة السماعّية  .١٣

  ).مطبوع(الكافية يف النحو  .١٤

  ).مطبوع(خمتصر املنتهي األصويل  .١٥

  ).مفقود(املكتفي للمبتدي شرح اإليضاح أليب علي الفارسي  .١٦

  ).مطبوع(منتهى الوصول واألمل يف علمي األُصول واجلدل  .١٧

  ).مطبوع(د اجلليل إىل علم اخلليل َمْنظومة املْقصَ  .١٨

  ).خمطوط(الوافية نظم الكافية  .١٩

  )الكافية(كتاب   ):ثانًيا(

لقــد جــاءت الكافيــة ُخالصــًة حنويــًة مــوجزًة، ولكنَّهــا مــع إجيازهــا الشــديد، وانبهــاِم 

بعض عبارا�ا، تبقى بوجٍه عامٍّ، ُمشرِقَة الديباجة، ولوال هـذا اإلجيـاُز جلـاءت أكثـَر نصـاعًة 

  )١(.وًحاووض

                                         
  .٥٦ابن احلاجب النحوي : ينظر )١(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٣٨  

ـا ) الكافية(وقد انتظمِت املسائل النحويُة يف  انتظاًما جيًدا، فأعجـَب �ـا النـاُس أَميَّ

إعجــاٍب، حــىت صــارت حمــطَّ أنظــاِر النحـــويَني املعاصــريَن البــن احلاجــب واملتــأخريَن عنـــه، 

ـــني وســـــبعني  ــــى مائـــــٍة واثنــ ــا، حـــــىت أصـــــبحت تربـــــو عل ـــاُت عليهــ فكثُــــرت الشـــــروُح والتعليقــ

مــُة النحويَّــُة الــيت ســطَع جنُمهــا، وذاَع : لــذا نســتطيع القــول، )١(شــرًحا إّن الكافيــة هــي املقدِّ

  .صيُتها يف القرن السابع اهلجري، وَغطَّت على غريها من املختصرات

وقد بلـَغ مـن اهتمـاِم النـاس �ـا، وإقبـاِهلْم عليهـا، أن شـغَف �ـا امللـُك الناصـُر داوُد   

ـــِد ابـــن)هــــ ٦٥٥ت ( ــِب، وطلـــَب منـــه َنْظَمهـــا، مثَّ أن يشـــرَح لـــه  ، فدرَســـها علـــى ي احلاجـ

  .)٢(نظَمها

مــِة ثنـاؤهم عليهــا، مـن ذلــك  ومـن مظــاهِر إعجـاِب علمــاِء النحـِو آنــذاَك �ـذه املقدِّ

  :ما قاَلُه بعضهم
  

  مجموعًة تْدري المآرَب شافيةْ   ما أْبَصَرْت عيٌن بِمْثِل الكافيةْ 

  )٣(.يقيًنا َأنَّها لَك كافيةْ  واعلمْ   يا طالًبا للنحِو إلَزْم ِحْفَظها
  

  :شروح الكافية ):ثالثًا(

لقـد سـبقِت اإلشــارة إىل كثـرة شــروح الكافيـة وتعليقا�ـا الــيت تربـو علــى مائـه واثنــني 

  ):غري شروح أهل اليمن(وسبعني شرًحا، وفيما يأيت أذكُر أهم هذه الشروح

هـــ، ١٣١١بول سـنة ، وهـو مطبـوع يف اسـتان)شـرح املقدمـة الكافيـة(شـرح ابـن احلاجـب .١

  .ونسخُه نادرة

أمسـاه ) هــ٦٣٨ت (شرح أمحد بن احلسني املعروف بشـمس الـدين بـن اخلبـاز املوصـلي .٢

منـه نسـخة يف مكتبـة جامعـة برنسـنت يف الواليـات املتحـدة ). النهاية يف شـرح الكافيـة(
)٤(.  

                                         
  ).املقدمة( ٤٨ -٣٠الكافية : ينظر )١(
  .١٣٧٤/ ٢كشف الظنون : ينظر )٢(
  .ب على الكافيةِ البيتان من الكامل، مل أعرف قائلهما، وقد ُدوِّنا على لوحة العنوان من شرح ابن احلاج )٣(
  .٥٨ابن احلاجب النحوي : ينظر )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٣٩  

  .)١()هـ٦٤٣ت (شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش احلليب النحوي .٣

ــ .٤ الــربود الضــافية والعقــود الصــافية (، بعنــون )هـــ٦٧٢ت (دين بــن مالــك شــرح مجــال ال

  .)٢(، منه نسخة يف مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة)الكافلة للكافية

منه نسخ عديـدة ). هـ٦٨٤ت (النجم الزاهر لنجم الدين أيب القاسم العلوي العراقي  .٥

  .)٣(يف مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصنعاء

، وهــو أكــرب الشــروح، )هـــ٦٨٦ت (دين حممــد بــن احلســن االســرتبادي شــرح رضــي الــ .٦

إميـل بــديع . وأعظمهـا، وأمجلهـا ملســائل النحـو، طبـع عــدة طبعـات، أخرهـا بتحقيــق د

  .يعقوب

، وهــو تقريـــرات لوالــده علــى الكافيـــة مجعهــا وأضـــاَف )هـــ٦٨٦ت (شــرح ابــن النـــاظم  .٧

  .)٤()٢٠٠(منه نسخة يف االسكولایر برقم . إليها شيًئا من عنده

ـــال التربيـــــزي       .٨ ــــك الُعــ ــــة لعبـــــد اهللا علـــــي بــــن حممـــــد املعـــــروف بفل ـــل الكافي ــــة إىل حــ اهلادي

حققه زكي فهمي األلوسـي، ونـال درجـة املاجسـتري مـن كليـة اللغـة ). هـ٧٠٠ت بعد (

  .١٩٧٨العربية جبامعة األزهر، عام 

وقـــد حققـــه . املســـمَّى بالبســيط) هـــ٨١٧ت (الشــرح الكبـــري لــركن الـــدين االســـرتبادى  .٩

حــازم ســليمان مــرزة احللــي، ونــال بــه درجــة الــدكتوراه، مــن كليــة اآلداب جبامعــة بغــداد 

  . م١٩٨٣عام 

وقـد حّققـه . الشرح املتوسط لركن الـدين االسـرتبادى املسـمَّى بالوافيـة يف شـرح الكافيـة .١٠

حممد علي هادي احلسين، ونال درجة املاجستري من كليـة اآلداب جبامعـة بغـداد، عـام 

  .م١٩٨٣وطُبع يف سلطنة ُعمان بتحقيق عبد احلفيظ شليب، عام . م١٩٧٢

  ).هـ٧١٥ت ()١(شرح اإلمام ركن الدين احلديثي .١١

                                         
  .٣/٦٣٥خزانة األدب : ينظر )١(
  .٥٨ابن احلاجب النحوي : ينظر )٢(
  .١٥٥٤-٣/١٥٥٠فهرس مكتبة األوقاف : ينظر )٣(
  .١/١١٨فهرس األوسكولایر : ينظر )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٠  

منـــه نســـخة يف ). هــــ٧٢٠ت (شـــرح جـــالل الـــدين أمحـــد بـــن علـــي حممـــد الغجـــدواين  .١٢

  .)٢(حنو ٣٠٥٣حنو، وأخرى برقم  ٢٨١٥مكتبة االسكندرية برقم 

حتفـة (، أمسـاه       )هــ٧٢٧ت (القمـويل  شرح جنم الدين حممـد بـن مكـي بـن ياسـني .١٣

  .)٣()الطالب

  .)٤(حنو ٤٣٠٧شرح املوىل أمحد اجليلي، منه نسخة يف مكتبة االسكندرية برقم  .١٤

ـــاج الــــدين أيب حممــــد علــــي بــــن عبــــد اهللا بــــن أيب احلســــن األردبيلــــي مث  .١٥ ـــام تـ شــــرح اإلمـ

منـــه ). كــالممبســـوط الكــالم فيمــا يتعلـــق بــالكلم وال: (، ومسّــاه)هـــ٧٤٦ت (التربيــزي 

  .)٥(٢/١٥٦نسخة بدار الكتب املصرية برقم 

  .)٦()هـ٧٤٩(شرح مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاين  .١٦

ـــي  .١٧ ــادر املعــــــروف بـــــابن مكتــــــوم القيســـــي احلنفـــ ــــد عبــــــد القـــ ـــاج الــــــدين أيب أمحـ شـــــرح تــ

  .)٧()هـ٧٤٩(

ة الـــربود الضـــافية والعقـــود الصـــافي: (، مسّــاه)هــــ٧٦١ت (شــرح  ابـــن هشـــام األنصـــاري  .١٨

ــارف حكمـــت باملدينـــة املنـــورة بـــرقم )لكافيـــة باملعـــاين الثمانيـــة ــة عـ ، منـــه نســـخة مبكتبـ

٨(٢٠/٤١٥(.  

  .)٩()هـ٨٠١ت (شرح أمحد بن الزبريي االسكندري املالكي  .١٩

  .)١٠()هـ٨١٦ت (شرح السيد الشريف اجلرجاين  .٢٠

                                                                                                                     
  .٢/٧٦كشف الظنون : ينظر )١(
  .٢٦فهرس مكتبة االسكندرية : ينظر )٢(
  .٢/١٣٧١كشف الظنون : ينظر )٣(
  .٢٦فهرس مكتبة االسكندرية : ينظر )٤(
  .٥/٣٢٤تاريخ األدب العريب : ينظر )٥(
  .٢/١٣٧١كشف الظنون : ينظر )٦(
  .املصدر نفسه، املوضع نفسه: ينظر )٧(
  ).املقدمة( ٣٨الكافية : ينظر )٨(
  . ٢/١٣٧١كشف الظنون : ينظر )٩(
  . ٦٠ابن احلاجب النحوي : ينظر )١٠(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤١  

ـــاين  .٢١ ــريازي، تلميــــذ الشــــريف اجلرجـ ــن إبــــراهيم الشــ شــــرح الشــــريف نــــور الــــدين علــــي بــ

  .)١()هـ٨٦٣(

، حققـــه الــــدكتور )الفوائـــد الضـــيائية: (، مسّـــاه)هـــــ٨٩٨ت (شـــرح نـــور الـــدين اجلـــامي  .٢٢

  .م١٩٨٣أسامة طه الرفاعي، نشرته وزارة األوقاف والشؤون الدينّية بالعراق عام 

الشــرح الســعيدي لــنجم الــدين العجمــي، وهــو شــرح كبــري جعلــه املؤلــف شــرًحا للمــنت  .٢٣

كتبــة اهليــأة العامــة لآلثــار بصــنعاء بــرقم منــه نســخة يف م. ولشــرح ابــن احلاجــب نفســه

  .)٣()٨٧(، وأخرى يف االسكولایر رقمها )٢(حنو ٦٣

: شــرح تقــي الــدين إبــراهيم بــن احلســني بــن عبــد اهللا بــن ثابــت النحــوي الطــائي، مسّــاه .٢٤

  .)٤()١٠٧٨(منه نسخة مبكتبة السليمانية باستنبول برقم ). التحفة الوافية(

، منـــه نســـخة يف ليـــدن بـــرقم )األزهـــار الشـــافية: (هشـــرح عمـــاد الـــدين بـــن محـــزة، مسّـــا .٢٥

)٥()١٨٦(.  

، منـه نسـخة بـدار )هــ ١١١٢(شرح نعمة اهللا بن عبد اهللا املوسوي التسرتي اجلزائـري  .٢٦

  .)٦(١٦٣٤الكتب املصريّة برقم 

  .)٧(منه نسٌخ يف بريل ورانبور. شرح نور الدين بن شرف بن نور اهللا الشوشرتي .٢٧

تســهيل : (هــ، مسّـاه١٣اخلـري آبــادي، مـن علمـاء القــرن شـرح حممـد عبـد احلــق العمـري  .٢٨

  .)٨()٧٨(منه نسخة يف دار الكتب املصرية برقم ). الكافية

                                         
  .٢/١٣٧٥كشف الظنون : ينظر )١(
  .١/٤٩٤فهرس مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر )٢(
  .٥/٣٢٢تاريخ األدب العريب : ينظر )٣(
  .٧٥فهرس مكتبة السليمانية : ينظر )٤(
  .١/٥٣٣تاريخ األدب العريب : ينظر )٥(
  .٢/١٥فهرس دار الكتب : ينظر )٦(
  .١/٥٣٣تاريخ األدب العريب : ينظر )٧(
  .٢/٨٦فهرس دار الكتب : ظرين )٨(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٢  

  المبحث الثاني

  أثر الكافیة في الدرس النحوي في الیمن
  

لقــد نالــْت الكافيــُة يف الــيمِن مــا نالتــه مــن شــهرٍة يف غــريه مــن البلــدان، فأصــبحْت   

تولْت علــى اهتمــاِمهم، فــأقبلوا عليهــا يشــرحو�ا، ويلخُِّصــو�ا، شــغَل علمــاِء الــيمِن، إذ اســ

ويُعرِبو�ــا، ويشــَرُحون شــروَحها، حــىت يغلــب علــى الظــنِّ أّن العــاِملَ يف الــيمِن كــان ال ُجيــاُز 

  .ويُعدُّ من ذوي الِعْلِم ما مل يأخْذ نصَّ الكافيِة بالتحليِل والشرح والتوضيح

فيــة ابــن احلاجــب أكثــر مــن مخســة وعشـــرين وقــد بلغــْت شــروح علمــاء الــيمن لكا  

  :شرًحا، فيما يأيت هذه الشروح اليت استطعُت الوقوف عليها

ـــن محـــــــــــزة بـــــــــــن أيب الـــــــــــنجم                     -١ ـــالك شـــــــــــرح كافيـــــــــــة ابـــــــــــن احلاجـــــــــــب، حملّمـــــــــــد بــــــــ املســــــــ

  .)١()هـ ٦٥٦ت بعد (

ــين، صـــــــــاحب املغـــــــــين      -٢ ـــــــــن فـــــــــالح اليمـــــــ ين منصـــــــــور ب ــة، لتقـــــــــي الـــــــــدِّ            شـــــــــرح الكافيـــــــ

، وقد حقَّقه حممد الطيب اإلبراهيم، ونـال بـه درجـة الـدكتوراه مـن كليـة )هـ ٦٨٠ت (

  .م١٩٨٨اللغة العربية، جبامعة األزهر، عام 

، )هــ ٧٣١ت (املوشَّح يف شـرح الكافيـة، لشـمس الـدين حمّمـد بـن أيب بكـر اخلبيصـي -٣

ملاجســتري، مــن كليــة اآلداب، وقــْد حقَّقــه حممــد أمــني عــوَّاد الكبيســي، ونَــال بــه درجــة ا

  .م ١٩٨٩جبامعة بغداد، عام 

مــة الكافيــة، لإلمــام املؤيَّــد بــاهللا حيــىي بــن محــزة العلــوي  -٤ األزهــار الّصــافية يف شــرح املقدِّ

، ويقـــع يف جـــزئني، حقَّـــَق جـــزءه الثّـــاين عبـــد احلميـــد مصـــطفى الســـيِّد، )هــــ ٧٤٩ت (

م، وحقَّـَق  ١٩٧٩بية، جبامعـة األزهـر، عـام وناَل به درجة الدكتوراه، يف كلية اللغة العر 

جــزءه األوَّل حمّمــُد علــي ســامل العطاونــة، ونــاَل بــه درجــة الــدكتوراه، يف الكليــة نفســها، 

  .م١٩٨٢عام 

                                         
  .٤١٦مصادر الفكر  )١(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٣  

األســرار الشــافية واخلالصــات الصــافية يف شــرح املقدمــة الكافيــة، إلبــراهيم بــن عطيــة  -٥

ــا منـــــه نســـــخة يف دار الكتـــــب املصـــــ). هــــــ ٧٩٤ت (النجـــــراين ، )١( حنـــــو ٢١ريَّة رقمهـــ

  .، وحبوزيت مصورٌة منها)٢(وأخرى مبكتبة اهليأة العامة لآلثار بصنعاء

ــــي                 -٦ ــــدي القدســـــــ ـــة، حملّمــــــــــد بــــــــــن حمّمــــــــــد األســــــ ـــافية يف حــــــــــلِّ الكافيـــــــ ـــل الصَّـــــــ املناهـــــــ

  .)٣()هـ ٨٠٨ت (

هــو و ).هـــ ٨١٢ت (معونــة الطالــب علــى الكافيــة يف حنــو ابــن احلاجــب، البــن هطيــل -٧

  .موضوع هذه الدراسة والتحقيق

منهــاج الطالــب إىل حتقيــق كافيــة ابــن احلاجــب، ألمحــد بــن حمّمــد بــن علــي الرّصــاص،  -٨

وقــد حققْتـــُه ). هـــ ٨٢٥(مــن علمــاء القــرن التاســع، فـــرغ مــن تــأليف كتابــه هـــذا ســنة 

فطـــوم علـــي حســـن األهـــدل، ونالـــت بـــه درجـــة املاجســـتري، مـــن كليـــة اآلداب، جبامعـــة 

  .م ١٩٩٦م صنعاء، عا

ــــل بـــــــــن أيب بكـــــــــر املقــــــــــري              -٩ ـــة، إلمساعيـــــ ــــة يف شـــــــــرح الكافيـــــــــة البديعيَّــــــ نتـــــــــائج األلفيـَّــــ

  .)٤()هـ ٨٣٧ت (

ــة، لعلــــي بــــن حمّمــــد بــــن أيب القاســــم     -١٠ ــربود الصــــافية والعقــــود الضــــافية شــــرح الكافيــ الــ

  )٥().٦٩(، منه نسخة يف األمربوزيانا بإيطاليا، برقم)هـ ٨٣٧ت (

جم الثَّاقــب شــرح كافيــة ابــن احلاجــب، لإلمــام املهــدي صــالح بــن علــي بــن أيب الــن -١١

، وأخـرى يف )٦()٦٩(منه نسخة يف األمربوزيانـا بإيطاليـا، بـرقم ). هـ ٨٤٩ت (القاسم

  .)٧()١٦٣(مكتبة أوقاف السليمانية بالعراق، برقم 

                                         
  .٧٥/ ٢فهرس دار الكتب : ينظر )١(
  .، حتت اإلعداد)٢(فهرس مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر )٢(
  .١٣٧١/ ٢كشف الظنون : ينظر )٣(
  .٤٢٢مصادر الفكر : ينظر )٤(
  .املرجع نفسه، املوضع نفسه: ينظر )٥(
  ).قدمةامل( ٣٧الكافية : ينظر )٦(
  .٤٢٥فهرس أوقاف السليمانية : ينظر )٧(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٤  

  )١().هـ ٨٥٠ت (شرح كافية ابن احلاجب، للحسن بن محيد املقرائي -١٢

مِة ابن احلاجـب، ألمحـد بـن حمّمـد اخلالـدي        -١٣ ت (بغية الطالب الراغب يف مقدِّ

ــــنعاء، بــــــــرقم              )هـــــــــ ٨٨٠ ــــه نســــــــخة يف مكتبــــــــة األوقــــــــاف، باجلــــــــامع الكبــــــــري بصــــ ، منــــ

  )٣(.، وأخرى يف مكتبة اهليأة العامَّة لآلثار بصنعاء)٢()حنو ١٨٢٩(

اجبيَّــة ملـْن أتَقـَن معانيهـا الزبرجديـَّة، للقاسـم بــن  إيضـاح املعـاين السَّـنية مـن ألفـاِظ احل -١٤

ــْت  يوســف بــن معوضــة، منــه نســخة يف مكتبــة األوقــاف باجلــامع الكبــري بصــنعاء، ُكِتَب

ــة لآلثــار بصــنعاء)٤()هـــ ٨٩٧(ســنة  ، ونســخة ثالثــة )٥(، وأخــرى يف مكتبــة اهليــأة العامَّ

  .)٦()١٥٢٤(يف باتنه، برقم 

  .)٧()هـ ٩٢٠ت (بن حيىي بن حممد الناظري شرح الكافية، لعبد اهللا -١٥

مصــباح الراغـــب ومفتــاح حقـــائق املــآرب شـــرح كافيـــة ابــن احلاجـــب، حملّمــد بـــن عـــز  -١٦

، وقــْد ُعــِرَف هــذا الشــرح                    بـــ )هـــ ٩٧٣ت (الــدين بــن صــالح املفــيت

وقـاف باجلـامع ، وُنَسـُخُه كثـريٌة، منهـا سـْبَع عشـرَة نسـخة يف مكتبـة األ)حاشية السيِّد(

، ونسـخة يف )٩(وعشـُر نسـخ يف مكتبـة اهليـأة العامَّـة لآلثـار بصـنعاء )٨(الكبري بصنعاء،

ــــــــــرقم  ـــف الِعراقــــــــــي، ب ــــــــــرقم  )١٠()٣٨١٨(يف املتحـــــــ ـــة ب ــــة األزهريَّـــــــ ــــــ وأخــــــــــرى يف املكتب

منهــاج الطالــب (، ونســخة يف مكتبــة اهليــأة العاّمــة لآلثــار بصــنعاء، باســم )١١()٨١٩(

                                         
  .٤٢٣مصادر الفكر : ينظر )١(
  .١٤٤٨/ ٣فهرس مكتبة األوقاف : ينظر )٢(
  .٤٧٩/ ١فهرس مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر )٣(
  .١٤٤٨/ ٣فهرس مكتبة األوقاف : ينظر )٤(
  .، حتت اإلعداد)٢(فهرس مكتبة اهليأة العاّمة لآلثار : ينظر )٥(
  .٣٢٥/ ٥تاريخ األدب العريب : ينظر )٦(
  .٤٢٤مصادر الفكر : ينظر )٧(
  .١٥٢١ -١٥١٦/ ٣فهرس مكتبة األوقاف : ينظر )٨(
  .٤٩٩، ٤٩٨، ٤٨١، ١/٤٧٩فهرس  مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر )٩(
  .٤٨املخطوطات اللغوية يف مكتبة املتحف العراقي : ينظر )١٠(
  .٣٢٥/ ٥ريب تاريخ األدب الع: ينظر )١١(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٥  

ـا ) مصـباح الراغـبِ (ومبـوازنيت بينهـا وبـني )١(،)اجـبالراغب اىل كافيـة ابـن احل اتَّضـَح أ�َّ

  .النسخُة نفُسها

مــة ابــن احلاجــب، لإلمــام املنُصــور بــاهللا القاســم  -١٧ طرفــة الراغــب يف اإلعــراب عــن مقدِّ

ـــــــرقم ). هــــــــ ١٠٢٩ت (بـــــــن حمّمـــــــد،  ــــنعاء، ب ـــاف بصـــ ــــه نســـــــخة يف مكتبـــــــة األوقــــ منـــ

)٢()١٨١٣(.  

ــف بــــن حمّمــــ -١٨ ــريي، شــــرح الكافيــــة، للطــ ، لكــــنَّ هــــذا )هـــــ ١٠٣٥ت(د الغيــــاث الظفــ

  )٣(.الشرح مل يستكملْ 

حتفـــة الطالـــب وزلفـــة الراغـــب إىل معرفـــة كافيـــة ابـــن احلاجـــب، حملّمـــد بـــن أمحـــد بـــن  -١٩

، منه نسخة يف مكتبة اهليأة العامـة لآلثـار )٤()هـ ١٠٦٢ت (احلسن بن علي بن داود

  )٥(.لآلثار بصنعاء

  .)٦()١٠٨٠ت (العبايلشرح احلاجبيَّة، حلسني بن علي  -٢٠

ت (املواهب الوافية مبرادات طالب الكافية، للحسـن بـن أمحـد اجلـالل               -٢١

  .)٧(، منه نسخة يف مكتبة األوقاف بصنعاء)هـ ١٠٨٤

  .)٨()هـ١١ت ق(شرح الكافية، لعبد الرمحن بن حسني بن أيب بكر النـزيلي  -٢٢

  .)٩()هـ ١١٠٣ت (شرح احلاجبية، ليحىي بن إبراهيم جحاف -٢٣

                                         
  ، حتت االعداد)٢(فهرس مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر) ١(
  .١٤٨٥ -١٤٨٤/ ٣فهرس مكتبة ألوقاف : ينظر)٢(
  .٤٢٨مصادر الفكر : ينظر )٣(
  .٤٢٩املرجع نفسه : ينظر )٤(
  .، حتت اإلعداد)٢(فهرس مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر )٥(
  .٤٣٠مصادر الفكر : ينظر )٦(
  .٤٣٠، ومصادر الفكر٣/١٥٣٩فهرس مكتبة االوقاف:ينظر )٧(
  .٤٣١املرجع نفسه: ينظر )٨(
  .٤٣٢املرجع نفسه : ينظر )٩(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٦  

ـــاين          -٢٤ ــن أمحــــــد العيَّـــ ـــني أســــــرار معــــــاين املوشــــــح، ألمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــ املوضَّــــــح يف تبيـــ

منـــه نســـخة يف مكتبـــة اهليـــأة . للخبيصـــي) املوشـــح(، هـــو شـــرح علـــى )هــــ ١١٣٦ت (

وقــد حقَّقـه يوسـف مجعـة عاشـور، ونــال  )١(،)حنـو ١١٠(العامـة لآلثـار بصـنعاء، بـرقم 

  .م ١٩٩٩، يف جامعة القرآن الكرمي، بالسودان، عامبه درجة الدكتوراه

ــن أمحـــد بـــن عبــــد  -٢٥ حاشـــية علـــي عصـــام الـــدين علـــى شـــرح اجلــــامي، لعبـــد القـــادر بـ

  )٢().هـ١٢٠٧ت(القادر

ــح لتحقيــــق املوشــــح علـــى شــــرح اخلبيصــــي، حملســــن بـــن عبــــد الكــــرمي بــــن  -٢٦ ُعـــدة املرّشــ

  )٣().هـ ١٢٦٦ت (أمحد

  )٤().هـ ١٣٣٨ت(د بن حمّمد بن شرف الدينشرح كافية ابن احلاجب، حلمو  -٢٧

                                         
  .، حتت اإلعداد)٢(فهرس مكتبة اهليأة العامة لآلثار : ينظر )١(
  .املرجع نفسه: ينظر )٢(
  .٤٣٧مصادر الفكر : ينظر )٣(
  .٤٣٩املرجع نفسه: ينظر) ٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٧  

  المبحث الثالث

  )معونة الطالب(كتاب 
  

  .اسم الِكـتاب): أوالً (

جـــاَء اســـُم الكتـــاِب علـــى صـــحيفِة العنـــوان مـــن نســـخِتِه اخلطِّيَّـــِة، احملفوظـــة يف مكتبـــة  -١

 حنـِو كتاُب معونـِة الطالـب علـى الكافيـة يف: (، باجلامع الكبِري بصنعاء، هكذا)١(األوقافِ 

  ).ابن احلاجبِ 

، )٢(وُهنـــاك نســـخٌة خطيَّـــٌة أخـــرى حمفوظـــة يف مكتبـــة اهليـــأة العاّمـــة لآلثـــار بصـــنعاء

ــِة والقــرائن نفــَي صــلِتها بــابِن ُهطيــلٍ  -ُنِســَبْت إىل ابــن هطيــل ــَب   -)٣(وقــْد أثـَْبــتُّ باألدّل ُكِت

ِلف خـطَّ الناسـِخ، على صحيفِة العنوان منها، يف زاويتها اليمىن من أعلى، خبطٍّ صغٍري ُخيـا

  ).طيُّ هذا شرُح ابن ُهطيل على الكافية: (عبارة

جـــاء اســـُم الكتـــاب يف فهـــرس خمطوطـــات مكتبـــة األوقـــاف باجلـــامع الكبـــري بصـــنعاء،  -٢

  . )٤()معونة الطالب على كافية ابن احلاجب: (هكذا

  :سباٍب أمههاوإنين ألطمئنُّ إىل اختيار اسم الكتاب الذي ورَد على ُنْسخِتِه اخلطِّيَّة أل

أنَّ هـذه النســخة هــي نســخُة الكتــاِب اخلطيَّــة الفريــدة الــيت وقفــُت عليهــا، وال حيــقُّ يل  -١

  .جتاوزها

أنَّ اسم الكتاب الذي ورَد على هذه النسخة ينَسِجُم متاًمـا مـع الغـرض الـذي ألجلـِه  -٢

متـــِه املـــوجزة ٌة علــــى فهـــذه مـــذاكر : "وضـــع ابـــُن هطيـــٍل هـــذا الكتـــاب، إذ ذكـــر يف ُمقدِّ

الكافيـــِة البـــن احلاجـــب، انتزعُتهـــا مـــن شـــرِحِه هلـــا، ليتيّســـَر علـــى الطالـــِب الوصـــوُل إىل 

  ".حتقيقهما مًعا

                                         
  ).املكتبة الشرقيَّة(وتـُْعَرُف بـ )١(
  ).املكتبة الغربيَّة(وتعرُف بـ )٢(
  .الفصل اخلامس من هذه الدراسة: ينظر )٣(
  .١٥٢٢/ ٣فهرس مكتبة األوقاف : ينظر )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٨  

ــَر علــى الطالــب الوصــوُل إىل  فغــَرُض ابــن هطيــل مــن وضــع هــذا الكتــاب أن يتيسَّ

حنـو (و) الكافيـةَ (هلـا، لـذا مجـَع يف العنـوان ) شرح ابـن احلاجـب(و) الكافية(حتقيق كلٍّ من 

  ).معونة الطالب على الكافية يف حنِو ابِن احلاجب(، فسمَّاه )ابن احلاجب

وأما ما ورَد على صـحيفة العنـوان مـن النسـخِة املنسـوبة إىل ابـن هطيـل، فـال ميكـن 

اعتمـــاُده أو االطمئنـــاُن إليـــه حبـــاٍل مـــن األحـــواِل، ملـــا ثبـــت مـــن نفـــي صـــلِتها بـــابِن هطيـــٍل، 

ــارس خمطوطـــات مكتبـــيت األوقـــاف        واهليـــأة وكـــذلك ال ميكـــُن اعتمـــاد مـــا وَرَد  يف فهـ

قــة أحيانًــا، وال ســّيما يف تطــابِق  العامــة لآلثــار بصــنعاء، ألّ�ــا فهــارُس حديثــة تفتِقــُر إىل الدِّ

أمساء الكتِب املسجََّلِة فيها مع عنوانا�ا األصليَِّة املدوَّنِة على الّنسـِخ اخلطّيّـة، فهاُهنـا مـثًال 

ــاب  ــاِف حتمــــل عنـــوان جنـــُد نســـخة الكتـ ـــاب معونــــة (اخلطّيّــــَة احملفوظـــَة يف مكتبـــِة األوقـ كت

ــارس املكتبـــة نفســـها جنـــُد العنـــوان )الطالـــب علـــى الكافيـــة يف حنـــِو ابـــن احلاجـــب ، ويف فهـ

  .، ويف الُعنوانِني فرٌق واضحٌ )معونة الطالب على كافية ابن احلاجب(

  .توثيق نسبة الكتاب إلى ابن هطيل): ثانًيا(

ُد أّن هذا الكتاب هو ِمْن تأليِف ابن هطيل ما يأيتمن الشواه     :ِد اليت تؤكِّ

أنَّ نســـخة الكتـــاِب اخلطّيّـــَة، احملفوظـــَة يف مكتبـــِة األوقـــاِف، باجلـــامع الكبـــري بصـــنعاء،  -١

كتـــاب معونـــة الطَّالـــب : "جـــاءْت موســـومًة بـــالعنواِن ومنســـوبًة إىل ابـــن هطيـــٍل، هكـــذا

. …اختصــَرها مــن شــرِحِه ســيُِّدنا املَقــاُم العالَّمــُة علــى الكافيــة يف حنــو ابــن احلاجــِب، 

  )".ُهطَيل(عليُّ بن حمّمد بن سليمان، ُعِرف جدُّه بـ

طبقـات (جاءت نسبُة شرٍح على الكافيـِة البـن هطيـل يف بعـض ُكتـِب الـرتاجِم، منهـا  -٢

صـغٌري  شرح"بأنَّه ) طبقات الزيديَّة(، ووصَفُه صاحب)٢()اجلامع الوجيز(، و)١()الزيديَّة

  ".على الكافية

                                         
  .و٣٠٩/ ٣طبقات الزيديَّة : ينظر )١(
  .و١٠٣اجلامع الوجيز : ينظر )٢(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٤٩  

ِمْنهـــاج (يف كتابــه )هــــ ٩ت ق (نقــل بعــُض العلمـــاِء عــن ابـــن هطيــل، مـــنهم الرَّصَّــاص -٣

، ومعظــُم مــا صــرََّح بــه مــن النقــل عنــه هــو مــن )الطالــب إىل حتقيــِق كافيــة ابــن احلاجــبِ 

  .)١()معونة الطالب(نصِّ 

اَب ليكـوَن مـن أمالِكـه، إّن ناسَخ هذا الكتاب معاِصـٌر البـن هطيـٍل، وقـد نسـَخ الكتـ -٤

  .وكونُه من أمالكه يؤكُِّد حرَص الناسِخ على أن تكوَن نسبُة الكتاب صحيحةً 

  )معونة الطالب(الَغَرض من تأليف كتاب ): ثالثًا(

مــة    فهـــذه ُمــذاكرٌة علـــى الكافيــِة البـــن ): "معونـــة الطالــب(قــال ابــن هطيـــل يف مقدِّ

  ".َر على الطالب الوُصوُل إىل حتقيقهما مًعااحلاجِب، انتَزْعُتها من شرحه هلا ليتيسَّ 

  :يستفاُد من هذا القول عدٌد من الفوائدِ 

كتاٌب تعليميٌّ أعدَّه ابن هطيل، ليعَني الطلبَة علـى فَـْهـَم ) معونة الطالب(أّن كتاَب  -أ

  .هلا) شرِح ابن احلاجبِ (، وَفهِم )الكافيةِ (

ـــاُب  -ب ــا كــــاَن كت ـ
ّ
ــب(مل ـــا تعلي) معونــــة الطالــ ــا، فإنَّــــه ينبغـــي أن يكــــوَن مــــوجًزا، كتاًب مي�ــ

وجيمــُع يف هــذا اإلجيــاز ُخالَصــَة قــول ابــن احلاجــب يف شــرِحِه، ويســتدرُك عليــه مــا 

ــاْز ُيســــتفاُد مــــن قولــــهِ  ، إذ "ُمــــذاكرةٌ : "َغفــــل عنــــه بكــــالٍم مــــوجٍز أيًضــــا، وهــــذا اإلجيــ

وَجزِِه مــدلوُهلا يــوحي بشــيٍء مــن اإلجيــاِز، وهــي نفــُس الكلمــِة الــيت اســتخدمها يف ُمــ

  )٢()ُعْمدة ذوي اِهلَممِ (

أنَّ هــذا الِكتــاَب ُخمتصــٌر لشــرح ابــن احلاجــب علــى " انتزعُتهــا: "ُيســتفاُد مــن قولــه -ت

  .الكافية

أّن ابـن هطيـل " ليتيسََّر علـى الطلبـة الوصـول إىل حتقيقهمـا مًعـا: "ُيستفاُد من قوله -ث

) شـرِح ابـن احلاجـبِ ( ، إذ إنَّ حتقيـق)شـرح ابـن احلاجـب(قد يأيت بكالم من خـارج

يكـــوُن يف حتقيــق الشـــرِح ) الكافيــةِ (قــد يكــوُن مـــن خــالل االختصــاِر، لكـــّن حتقيــَق 

                                         
  .٥٩٩، ٥٦١، ٥٢٦، ٤١١، ١٢١، ٣١منهاج الطالب : ينظر )١(
  .ظ ١عمدة ذوي اهلمم  :ينظر)٢(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٠  

وغــريه، ولــذلك كــاَن الَبــاُب مفتوًحــا، فــُيمكُن البــن هطيــٍل أن يزيــَد علــى شــرح ابــن 

  . احلاجِب كالًما منه أو من غريه، وهذا ما قام به ابن هطيل يف كثٍري من املواضع

  .نهُج ابن هطيل في الشرح والتعليقم): رابًعا(

ــاَر ابــــُن هطيــــل يف    ــب(لقــــد ســ ــا ابــــُن ) معونــــة الطالــ ــار عليهــ علــــى الطريقــــِة الــــيت ســ

احلاجـب يف شــرحه علـى الكافيــة، إذ يـَْعَمـُد إىل نقــِل عبــارٍة جمـزوءٍة مــن نـصِّ الكافيــة، تامَّــة 

  .ه ُمناسًبا، ُمثَّ يعلُِّق عليها مبا يرا)قوله(املعىن غالًبا، مسبوقًة بكلمة 

ِمسٌَة عامَّة ال ختِطُئها عُني القـارئ، وهـي أنَّ ابـن هطيـٍل ينحـو ) معونة الطالب(ويف   

ــا، فهـــو مل  ــاز مـــع إيفـــاِء بـــاملطلوب، وتوضـــيح للغـــامض غالبًـ ــاِر واإلجيـ فيـــه مْنَحـــى االختصـ

ــن املســـائل النحويـّـــة الــــيت تطـــرََّق هلــــا، وقــــد جـــاءت عباراتُــــُه قريبــــ ة يتوّســـع يف أيِّ مســــألة مــ

  .املأخِذ، وجيزة اللفِظ، بسيطَة املعىن، فليَس فيها تعقيٌد أو إسهابٌ 

جيــد أّن ابــن هطيــٍل يف شــرحِه وتعليقــِه قــد متيـَّــَز ) معونــة الطالــب(والقــارئ لكتــاِب   

ـــا ــارزٍة منهـ ــارات : بســــماٍت بــ ــل لتوضــــيح عبــ االهتمــــاُم باحلــــدوِد، واعتمــــاُد أســــلوب التمثيــ

نحويّة، وسأفصُِّل القول يف ذلك خالل املوازنـة الـيت سـأعقُدها الكافية، واالهتماُم بالِعلَّة ال

  ).شرح ابن احلاجب(و) معونة الطالب(بني كتايب 

  .مصادر الكتاب): خامًسا(

ــا كــان كتــاب 
ّ
شــرح ابــن احلاجــب (يف غالــب مادَّتــِه ُمنتَزًعــا مــن ) معونــة الطالــب(مل

درُُه قليلــًة، وميكــن تقســيُمها علــى أّوًال، مث شــرًحا مــوجًزا ثانًيــا، جــاءْت مصــا) علــى الكافيــة

  :قسمنيِ 

، الـــذي اختصــَرُه ابـــن ُهطيـــٍل، وأخـــذ )شــرح ابـــن احلاجـــب(مصــدر رئـــيس ويتمثَّـــُل يف  -١

  .أكثر مادَِّة كتاِبِه منه

متها مصدران، ُمها -٢   :مصادر أخرى، ويأيت يف مقدِّ

  .الوافية يف شرح الكافية، لركن الدين االسرتبادي): األول(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥١  

ســبع عشــرة مـرة، مصــرًِّحا باســم ركــن ) ١٧(ن هطيـل مــن هــذا املصـدروقـد أخــذ ابــ

الــدين، وُهنــاك مواضــع أخــرى قليلــٌة أخــَذ منــه ابــُن هطيــٍل مــن غــري التصــريح باِمســِه أو ذِكــِر 

  .مصدِر النَّقلِ 

  .اإليضاح يف شرح املفّصل، البن احلاجب): والثاين(

ثالثـــِة ) ٣(تعْن بــِه إال يف مل ينقــل ابــُن هطيــٍل كثــريًا مــن هــذا املصــدِر، فهــو مل يســ

  ).شرح املفصَّل(مواضَع مصرًِّحا فيها باسم 

ـــا ورَد يف  ــا مــ ـــ ـــاة األقـــــدمَني، كاخلليـــــل، ) معونـــــة الطالـــــب(وأمَّ مـــــن ذِكـــــٍر آلراء النحــ

ويونس، وسيبويه، والفراء، والكسائي، واألخفش،واملازين، واملربد، فإنَّ ابن ُهطَيٍل قد نقـَل 

  ).ابن احلاجبشرح (ُجلَّ هذه اآلراء من

ــــَض اآلراِء  ـــــَل منهـــــا بعـ ــٍب ُأخـــــرى، نَق ـــ وال شـــــكَّ انَّ ابـــــَن هطيـــــل قـــــد َرَجـــــَع إىل كُت

: والشــواهِد، أو غريهــا ممـّـا مل يشــر إليــه ابــُن احلاجــب يف شــرحِه، مــن ذلــك كتابــا الزخمشــري

َفصَّـل(
ُ
،  )املفصَّــل(، إذ صـرَّح باســِم الزخمشـري مــرتِني، ومـرًَّة واحــدًة باسـم )الكشــاف(و) امل

  .مرًّة واحدةً ) ابن مالك(كما صرّح باسم 

  .قيمة الكتاب العلمّية): سادًسا(

، والشـــهرة الـــيت حظـــي �ـــا )الكافيـــة(ســـبقِت اإلشـــارة إىل إعجـــاب النـــاس بكتـــاب   

ــتُ  ـــاب، وال أكـــوُن مبالغًـــا إذا قلـ ــاِر العربيـَّــة يف مصـــر : هـــذا الكت ـــاَب األمصـ إنّـــه أصـــبح كت

ويدلُّ على ذلك كثرُة شروِحِه الـيت تربـو علـى مائـٍة واثنـني والشام والِعراق واحلجاز واليمن، 

  .)١(وسبعني شرًحا، واليت جتاوزت إىل لغاٍت غري عربيَّة كالفارسّية والرتكّية

، فإنِّــه )معونــة الطالــب(، وأّمــا مــا يتعلَّــق بكتــاب )الكافيــة(هــذا مــا يتعلَّــق بكتــاب   

ــاِز وعـــدم اإلطالـــةِ  يف الشـــرح والتعليـــق، إالَّ أنَّـــه ذو قيمـــة  وإن كـــان كتابًـــا قائًمـــا علـــى اإلجيـ

  :علِميٍَّة ال ميكن جتاُهُلها، ويدلُّ على ذلك

                                         
  ).املقدمة(٤٧الكافية: ينظر )١(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٢  

سـواء أكـان نقلـه ) منهاج الطالب(كثرة نقول بعض العلماء عنه، كالّرّصاص يف كتابِه   -١

  .عنه بالتصريح أم من غري تصريح

ــا متميّـــــًزا  لعاّمـــِة أبــــواب النحــــِو، الـــيت -تقريبًــــا -يُعـــدُّ كتابًــــا شـــامالً  -٢ ـــه عرًضــ ــْت في عرضــ

  .باإلجياز واالختصار، اخلايل من االستطرادات

ــريه مـــــن  -٣ ـــا يف الِعلَّـــــِة النحويَّـــــة إىل جانـــــب كتـــــب ابـــــن احلاجـــــب وغـــ ميكـــــُن عـــــدُّه مرَجًعــ

  .النحويني الذين ظهر واضًحا تأثـُُّرهم باملنطِق يف ُكُتِبِهمْ 

  .مآخذ على الكتاب): سابًعا(

مـــن أخطـــاٍء وأوهـــاٍم، وشـــأُن أيِّ عمـــٍل بشـــريٍّ أْن يكـــون حمـــطَّ ال َخيْلـــو أيُّ كتـــاٍب 

ومـن املآخـذ الـيت . نظٍر، ومالحظٍة، إالَّ كتاَب اهللا عز وجلَّ، فقد تنـزَّه عن كل خطٍأ ووهمٍ 

، واليت أرى أّ�ا ال تؤثِّر يف قيمتـه العلميّـة، مـا )معونة الطالب(ميكن تسجيلها على كتاب 

  :يأيت

ٍل آراًء حنويًَّة خمتِلَفًة، كان يـَُردُّ بعضها رد�ا موجًزا مفيًدا، ولكنَّـه  أحيانًـا َعَرَض ابُن هطي -١

وهــو : "يردهــا رد�ا قاِصــًرا، فــال يــذُكُر َوَجــَه الــرَّدِّ أو علََّتــه، إّمنــا كــان يكتفــي يف ردِّه بقولــه

) الِم كـي(و) ىتَّ حـ(، كما فَعَل يف ردِّه رأَي الكوفيَِّني يف أنَّ املضـارَع بعـد "غُري مستقيمٍ 

، ويف ردِّه )١(، يكـــوُن منصـــوبًا �ـــذه األحـــرِف أنُفِســـها)أو(و) الفـــاءِ (و) الِم اجلحـــودِ (و

، هـو اسـم )هذا ُبْسًرا أطيـُب منـه ُرطبًـا: (من قوهلم) بسًرا(رأي من يرى أنَّ العامل يف 

  .)٢()هذا(اإلشارة 

نحويَّة خطًأ، وبـال متِحـيٍص، مـن تاَبَع ابُن هطيل ابَن احلاجِب يف نسبِة بعض اآلراء ال -٢

، )٣(ما ُنِسَب إىل الفـراء، أنـَّه ُجييـُز العطـف علـى معمـويل عـاملِني ُخمتلفـِني مطلًقـا: ذلك

وكــذا . )٤(، والصـواُب أنَّ ا�يــز لــذلك هـو األخفــشُ )مــّر زيــٌد بعمـٍرو وبكــٌر خالــدٍ :(حنـو

                                         
  .٢٢٥معونة الطالب : ينظر )١(
  .٨٩معونة الطالب : ينظر )٢(
  .١٣٠معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٧٣، ٢/٦٩األصول : ينظر )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٣  

قبــَل متــام اخلــرب، إذا كــان ) إنَّ (مــا ُنِســَب إىل املــربد، أنَّــه جييــُز العطــف علــى حمــلِّ اســم 

. )٢(ويفهــم مــن كــالم املــربد أنّــه مينــع ذلــك )١(،)إنــك وزيــٌد ذاهبــان: (اُمسهــا مبني�ــا، حنــو

وكــذا مــا ُنســَب إىل الكــوفيِّني عموًمــا، أّ�ــم ال يشــِرتطوَن ُمضــّي اخلــرب يف العطــِف علــى 

واُب أنَّ هـــــذا رأي ، والصــــ)٣()إنَّ زيـــــًدا وعمــــٌرو قائمــــانِ : (، فُيجيــــزوَن حنــــو)إنَّ (اســــم 

إنَّ ذلـــَك غـــُري ُمْســـَتَحبٍّ : "الكســـائيِّ مـــن الكـــوفيني فقـــط، ومل يســـتحّبه الّفـــرَّاُء، فقـــالَ 

  .)٤("عندي

وَعلََّق عليها، لكنَّه مل يُعقِّْب عليـه ) الكافيةِ (نقَل ابن هطيل عبارات ابن احلاِجِب يف  -٣

) خــرب كــاَن وأخوا�ــا(ذلــك يف يف بعــض املواضــع الــيت حتتمــُل النظــَر وإبــداء الــرأي، مــن 

النـاُس جمزيـُّون بأعمـاِهلم إْن خـريًا فخـٌري، : (ذكَر ابُن احلاجب أنَّه حيـَذُف عاِملُـه يف حنـوِ 

، )٦("وذلـك لَفْهِمـهِ : "، واكتفى ابن هطيٍل بالتعليق على ذلك بقوله)٥( )وإن شًرا فشرٌّ 

جعـــَل ذلـــك َنظـــًرا، ألنّـــه " وحيـــذف عامُلـــهُ "، مـــع أّن يف قـــول ابـــن احلاجـــب )٦("لَفْهِمـــهِ 

ُمْطَلًقــا يف عامــِل خــِرب كــاَن وأخوا�ــا، واملعلــوُم أنـَّـه ال حيــَذُف مــن األفعــاِل الناقصـــِة إالَّ 

  ).كانَ (فقط، لذا كان عليه أن خيّصَص احلذف هنا بـ) كانَ (

                                         
  .٢٧٨معونة الطالب : ينظر )١(
  .١١٢ -١١١/ ٤املقتَضب : ينظر )٢(
  .٢٧٨معونة الطالب : ينظر )٣(
  .١/٣١١ين القرآن، للفراء معا )٤(
  .١١٣الكافية: ينظر )٥(
  .١٠٣معونة الطالب  )٦(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٤  

  المبحث الرابع

  موقف ابن هطیل النحوي
  

  .موقفه من المذهب البصريِّ ):أوالً (

ــظ يف حنــــِو ابــــن هطيــــٍل  ـــن املالحــ ـــابٌع آلراِء مـ أنَّــــه ُمتشــــيٌِّع للمــــذهِب املبصــــريِّ، متـ

أصــحاِبِه، قلَّمـــا َخـــرََج عنهـــا، شـــأنُه يف ذلـــك شــاُن كثـــٍري مـــن النحـــويني، مـــنهم شـــيُخُه ابـــُن 

الكثــَري مـــن اآلراِء الـَّـيت أورَدهــا ابــن هطيــل جـــاءْت ) معونــِة الطالــبِ (احلاجــب، إْذ جنــُد يف 

  :)١(أو ضمًنا، ومن تلك اآلراء مايأيت ُمَواِفقًة ملذهِب البصرّيَني، تصرًحيا

  .)٢(الِفعُل مشتقٌّ من املْصَدرِ  -

  .)٣(ال جيوُز تقدُمي الفاعِل على الِفْعلِ   -

  .)٤(ال جيوُز ِإقاَمُة غِري املْفُعوِل به مقاَم الفاعِل مع ُوُجوده -

  .)٥()لوال زيٌد لكاَن كذا: (ُحيَذُف املبتدأُ وجوبًا يف حنو -

ــًرا َلُكــمْ : فعــول بــِه وجوبًــا مساًعــا يف حنــو ُحيْــَذُف امل - ُهــوا َخيـْ : ويكــوُن التقــديرُ  ،)٦(انتـَ

  .)٧(انتهوا عِن التثليِث واقِصدوا خريًا لكم
  

  .)٨(ال جيوُز ترخيُم االسِم الثُّالثيِّ  -

  .)٩(ال جيوُز ُنْدبَُة النَِّكَرةِ   -

                                         
  .َقْد متَّ يف حواشي التحقيق توثيُق ُجلِّ اآلراء البصريَّة اآليت ذكرها )١(
  .١٥معونة الطالب : ينظر )٢(
  ).٨٥م ( ٢/٦١٦) اإلنصاف(، ويقارن بـ٣٢معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٤١معونة الطالب : ينظر )٤(
  .٤٨معونة الطالب : ينظر )٥(
  .٤/١٧١سورة النساء  )٦(
  .٥٨معونة الطالب : ينظر )٧(
  .٦٧معونة الطالب : ينظر )٨(
  .٧٠معونة الطالب : ينظر )٩(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٥  

  .)١(ال جيوُز َحْذُف حرِف النداِء مع اسِم اإلشارةِ   -

  .)٢(ى املفرُد املعرفُة مبينٌّ على ما يـُْرَفُع بهاملنادَ   -

  .)٣(ال يِصحُّ أْن يكوَن املنصوُب على شريطِة التفسِري منصوبًا بالِفْعِل بعده  -

ـــوَن ُجيُْروَ�ـــا ُجمـــرى ) ِســـَوى، وُســـَوى، وســـواء(يـُْعـــَرُب   - ـــة، والكوفّي ــِب علـــى الظرِفّي بالنَّْصـ

  .)٤()غري(

َضاِف، خالًفا للكوفينيعلى أوَّ ) َألْ (ال جيوُز دخوُل   -
ُ
  .)٥(ِل الَعَدِد امل

، خالفًـــا )الضـــارُب زيـــدٍ : (إىل الَعَلـــِم، فـــال يقـــال) َألْ (ال جيـــوُز إضـــافُة الصـــفِة املعرََّفـــِة بــــ -

  .)٦(للفراء

ال جيــوُز إضـــافُة الشــيِء إىل نفِســـِه، وإِن اختَـلَــَف اللفظـــاِن، ُويقــدَُّر حـــذُف املوصـــوِف   -

  .)٧(وإقامة الّصفة ُمَقاَمهُ 

ــــَد مبنَفِصــــٍل، وإذا وقَــــَع َفْصــــٌل فيجــــوز  - إذا ُعِطـــَف علــــى الضــــمِري املرفــــوِع املتَِّصــــِل أكِّ

  .)٨(ترُكهُ 

  .)٩(إذا ُعِطَف على املضمر ا�روِر أُِعيَد اخلاِفضُ  -

  .)١٠(، خالًفا للكوفيني)ِكال(استغناًء بـ) أبصعَ (و) أكتعَ (و) أمجعَ (ال جيوُز تثنَيُة   -

ِري صـَفٌة َجــَرْت علـى غــِري َمــْن هـي لــه، وجـَب التأكيــُد بالضــمري إذا ُأْسـِنَدت إىل الضــم  -

ــاربُتُه هــــي: (املنفصـــل، حنـــو ، خالفًـــا للكـــوفيَني، فهـــم يـــروَن جـــواَز تــــرِك )ِهْنـــٌد زيـــٌد ضـ

  .)١١(الضمري املنـَْفصِل يف الصَِّفِة إْن أُِمَن اللبسُ 

                                         
  .  ٧١معونة الطالب : ينظر )١(
  ).٥٤م ( ٣٧٠-١/٣٦٦) اإلنصاف(، ويقارن بـ ٥٩معونة الطالب : ينظر )٢(
  .٧٢معونة الطالب : ينظر )٣(
  .١٠١معونة الطالب : ينظر )٤(
  .١١٣معونة الطالب : ينظر )٥(
  .١١٤معونة الطالب : ينظر )٦(
  .١١٧معونة الطالب : ينظر )٧(
  .١٢٩معونة الطالب : ينظر )٨(
  .١٢٩معونة الطالب : ينظر )٩(
  .١٣٣معونة الطالب : ينظر )١٠(
  .١٤٤معونة الطالب : ينظر )١١(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٦  

  .)١(إذا ُحِذَف َصْدُر ِصَلِتها فهي مبِنيَّةٌ ) أيّ (  -

  .)٢(مبتدأٌ، ما بعدمها يكوُن اخلربُ ) ْنذُ مُ (و) ُمذْ (  -

، خالفًـا للكـوفيِّني،   - ال جيوُز أْن يـَُعاَمَل مجُع املذكَِّر السـامل معاَملَـَة املؤنـَّث غـري احلقيقـيِّ

  )٣()الزيدوَن جاءتْ : (فهم جيوِّزون حنوَ 

  .)٤(اء، ليسا ْجبمٍع، خالًفا للفر )َمتْر(، واسُم اجلنِس، حنو)رَْكب(اسُم اجلمع، حنو   -

  .)٥(اسم الفاعِل إذا كاَن للماضي َوَجبِت اإلضاَفُة معًىن، خالًفا للكسائيِّ   -

  .)٦(الصَِّفُة املشبـََّهُة املنكَّرُة تـُْنَصُب على التمييزِ  -

  .)٧(ال يُعَرُب ِمَن الِفْعِل غُري املضارع  -

َضارُع ُمْعَرٌب ملشا�ِتِه االسمَ   -
ُ
  .)٨(امل

ُمضارًعا، والشرُط ماضًيا، جاز الرْفُع يف جـواب الشـرِط، إذا جاء جواُب الشرط فعًال  - 

  )٩(خالًفا للكوفيني، فعندهم ِجيُب الرفعُ 

  .)١٠(ِفْعالِن ال امسانِ ) نِْعَم وبِْئسَ ( -

  .)١١(زائدًة إالَّ يف غِري املوَجبِ ) ِمنْ (ال جتيُء   -

، وليست امسًا، خالًفا للكوفيني) ُربَّ ( -   .)١٢(حرُف َجرٍّ

                                         
  .١٦٢معونة الطالب : ينظر )١(
  .١٧٦معونة الطالب : رينظ )٢(
  .١٩١معونة الطالب : ينظر )٣(
  .١٩٤معونة الطالب : ينظر )٤(
  .٢٠٤معونة الطالب : ينظر )٥(
  .٢٠٩معونة الطالب : ينظر )٦(
  .٢٢٢معونة الطالب : ينظر )٧(
  .٢٢٢معونة الطالب : ينظر )٨(
  .٢٣٣معونة الطالب : ينظر )٩(
  .٢٥٩معونة الطالب : ينظر )١٠(
  .٢٦٥عونة الطالب م: ينظر )١١(
  ١/١٧٩) مغين اللبيب(، ويقارُن بـ٢٦٨معونة الطالب : ينظر )١٢(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٧  

َهٍم ُممَيّـٍز بنكـرٍة منصـوبٍَة، يُكـوُن هـذا الضـمُري مفـرًدا ) ُربَّ (إذا دخلْت   - علـى ُمْضـَمٍر ُمـبـْ

  .)١(مذكًَّرا، خالًفا للكوفيَني، فإنـَُّهْم يوجبوَن مطابقَة الضمِري للتمييزِ 

  .)٢(ُمضيُّ اخلِرب، خالًفا للكوفيني) إنَّ (ُيْشَرتُط يف العطِف على اسِم  -

  .)٣(خفََّفِة، خالًفا للكوفيَِّني، فَـُهْم يوِجُبوَن املنعَ املكسورة امل) ِإنِ (جيوُز إعماُل   -

فأخُذُه بـهذه اآلراء يـُْعِطي صورًة واضحًة عن موقفه من عامَِّة آراء البصـريَني، وهـو 

يف ذلـك يتـاِبُع ابـَن احلاجـِب يف أخـِذِه بعُمـوم أقـواِل البصـريَني، وسيتَِّضـُح تأييـُدُه للمـذهِب 

  .موقفه من املذهب الكويفالبصريِّ أيًضا عند بياِن 

  .موقفه من المذهب الكوفي): ثانًيا(

لَقــْد َعــَرَض ابــُن ُهطَيــٍل عــدًدا قلــيًال ِمــْن آراء الكــوِفيَِّني صــراَحًة، وهــو يف ذلــك إّمــا 

ــا يعرُضــها إىل جــواِر آراء البصــريَني، ُمثَّ خيتــاُر رأَي البصــريَِّني، أو يْســُكُت  ــَواَهلم، وإمَّ ــُردُّ أَقْـ يـَ

  .تياِر أو الرتجيحِ عن االخ

  :فِممَّا عرَضه ابن هطيٍل من آراِء الكوفيَِّني، مْن غري أْن يردَّها أو يؤيَدها، ما يأيت
  

  ).التنازع(في  -١

ــــلٍ  ــــُن ُهطَي ـــاَل اب ـــاَل : "قولــــه: "قَـ ـــاَل الثــــاين، والكوفيُّــــوَن ِإعمـ ــاُر البصــــريُّون إعمـ وخيتــ

ـــا البصـــريُّون َفقـــاُلوا". األوَّلِ  ــا الكوِفيُّـــوَن فقـــالواللُقـــْرِب واجلـــو : أمَّ ُم : اِر، وأمَّـ ِمـــِه، واملتقـــدِّ لتقدُّ

  .)٤("َأَهمُّ 

  )الظُّروفِ (في  -٢

، )كيـــف زيـــٌد؟: (نقـــولُ ". للحـــاِل اســـتفهاًما) كيـــفَ (و: "قولـــه: "قـــال ابـــن هطيـــلٍ 

ــا اســتعمالُهَ◌ا للشــرط إذا دخلــْت عليهــا . علــى أيِّ حــاٍل ُهــَو؟: معنــاه ، َفَضــِعيٌف )َمــا(وأمَّ

  .)٥("، وجائٌِز عند الكوفيِّنيَ عند البصريِّنيَ 

                                         
  .٢٦٩معونة الطالب : ينظر )١(
  .٢٧٧معونة الطالب : ينظر )٢(
  .٢٨٠معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٣٦معونة الطالب  )٤(
  .١٧٦معونة الطالب  )٥(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٨  

  ).ِمنْ (زياَدة : في ُحُروِف الجرِّ  -٣

َمــا جــاءين ِمــْن : (وذلــك حنــو". وزائــدٌة يف غــِري املوَجــبِ : "قولــه: "قــال ابــُن هطيــل

ــــه… )َأَحــــــــدٍ  ـــا للكــــــــوفيَِّني واألخفــــــــشِ : "قولــــ ــا يف : أيْ ". ِخالفًـــــ فــــــــإنـَُّهْم ُجيَــــــــوُِّزوَن زياَدَ�ــــــ

  .)١("الواجبِ 

قليلٌة أخرى يـَْعِرُض فيها ابـُن ُهطَيـٍل آراًء للكـوفيَني، ُمثَّ يـَُردُّهـا، ومـن  وُهَناَك مواضعُ 

  :تلك املواضع

  ).اإلضافِة المعنويَّةِ (في  -١

الثالثـَة (ُيْشتَـَرُط فيها جتريُد املضاِف من التعريِف، ِخالفًـا للكـوفيَني، فَـُهـْم جييـزوَن  

الثالثــِة (وَمــا أجـازه الكوفيُّـوَن مـن : "ولـهق: "، وشـبهه مـن الَعـَدِد، قــال ابـُن هطيـلٍ )األثـوابِ 

وذلــك ِلَمــا فيــِه ِمــْن خمالفــِة القيــاِس، واســتعماِل ". ، وشــبِهِه َمــَن الَعــَدِد، َضــِعيفٌ )األثــواب

  .)٢("…الُفَصَحاءِ 
  

  ).نواِصِب المضارع(في  -٢

ِم ال(و) الِم كــي(و ) َحــىتَّ (ذهــَب البصــريُّوَن إىل أنَّ النَّاِصــَب للِفْعــِل املضــارع بعــد 

ــَب بـَْعـــــَد هـــــذه ) َأنْ (، هـــــو )َأوْ (و) الفـــــاءِ (و) اُجلُحـــــودِ  ُمْضـــــَمرٌة، وعنـــــد الكـــــوفيَِّني َأنَّ النَّْصـــ

وهــو غــُري : "أشــار ابــُن هطيــل إىل ذلــك، ُمثَّ َردَّ رأَي الُكــوفيَِّني بقولــه. اخلمَســِة �ــا أنفِســها

  .)٣("مستقيمٍ 

  .في ِفْعِل األْمرِ  -٣

ْمــِر، ُحكُمــُه ُحْكــُم ا�ــزوِم يف الصُّــورِة، وذلــك ملوافقِتــِه ذكــَر ابــُن ُهطَيــل أنَّ فَـْعــَل األ

ــا فيـــه الُم األمـــرِ  ــا . وهـــو بـــذلك يـــرى رأي البصـــريَني يف أنَّ ِفْعـــَل األمـــِر َمْبـــينٌّ . معـــىن مـ وأمَّــ

                                         
  .٢٦٥معونة الطالب  )١(
  .١١٣معونة الطالب  )٢(
  .٢٢٥الطالب معونة  )٣(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٥٩  

ــارٌع جمــــزومٌ  ــريوَن أنَّــــُه مضــ ـــال. الكوفيُّــــون فــ ــــٍل ذلــــك فَـَقـ ــــُن هطي ــــْد َردَّ علــــيهم اب ــــد : "وَق وعن

َضاَرَعةِ الكوفيَِّني أنَّه 
ُ
  .)١("جمُزوٌم، ولْيَس بشيٍء، لزواِل مقتِضي اإلعراِب فيِه، وهو حرُف امل

  ).الحروِف النَّاسَخةِ (في  -٤

املخفَّفــِة علــى ِفْعــٍل مــن األفْـَعــال الناســخة ) َأنِ (ذكــَر ابــُن هطيــٍل أنَّــه جيــوُز دخــوُل 

ُمــــ)إْن كــــاَن زيــــٌد َلَقــــائمٌ : (لالبتــــداء، حنــــو وا جــــواز دخوهلــــا علــــى ، وذكــــر أّن الكــــوفيني َعمَّ

  :األفَعاِل، واحَتجُّوا بقوله الشاعرة

  .وَجَبْت عليَك ُعُقوبُة المتعمِّدِ   باِهللا ربَِّك إْن قَـتـَْلَت لَـُمْسِلًما

ـــال ـــــيهم ذلــــــك، فقــ ــــِه عـــــِن القيــــــاِس : "وَردَّ ابـــــُن ُهطَيــــــٍل عل ولــــــْيَس بشـــــيٍء، خلروِجــ

  .)٢("واستعماِل الُفَصَحاءِ 

َرَد فيهـا ابـُن هطيـل آراًء للكـوِفيَِّني إىل جـواِر آراء البصـريَِّني، َوُهَناك ثالثُة مواضع أوَ 

  : ُمثَّ بعد ذلك َيْظَهُر اختيارُه لرأي البصريِّني، وذلك يف

  )المبنيِّ (  -١

ـــل أنَّ ألقـــاَب  ضـــمٌّ، وفَــــْتٌح، وَكْســـٌر، : عنـــد البصـــرّيَني هـــي) البنـــاءِ (ذكـــَر ابـــُن ُهطَي

ــْتٍح، وال وأمَّــا الكوفيُّــوَن فــال يُفرِّ . ووْقــفٌ  قُــوَن يف التعبــِري بـَــْنيَ َرْفــٍع وَضــمٍّ، وال بـَــْنيَ َنْصــٍب وفَـ

  .)٣("وال ْخيَفى أنَّ األوََّل َأْوَىل : "ُمثَّ قال. بـَْنيَ َجرٍّ وَكْسٍر، وال بَني َجْزٍم ووْقفٍ 
  

  )ضميِر الفصل(  -٢

وهـذا . َده خـربًا أو نعتًـاذَكَر ابُن هطيل أنَّه ُمسَِّي َفْصًال، َألنَّه َفَصـَل بـَني َكـْوِن مـا بعـ

، ألنَّــه )عمــاًدا(أمَّــا الكوفيُّــون فُيَســمُّونَه . هــو رأي البصــريني، وإْن مل ُيَصــرِّْح بــه ابــُن ُهطيــلٍ 

وقَـْد أيّـَد ابــُن هطيـل تسـميَة البصـريَني، معتمـًدا علـى قـول ابــِن . اعُتِمـَد عليـه يف هـذا املعـىن

، فيكوُن أْوىلأخ) الفصلُ (و : قال الشيخ:" احلاجِب، إْذ قال   .)٤("صُّ

                                         
  .٢٣٦معونة الطالب  )١(
  .٢٨٠معونة الطالب  )٢(
  .١٣٩معونة الطالب  )٣(
  .١٤٩معونة الطالب  )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٠  

  ).االسِم الموُصولِ (  -٣

ــاَر إىل أنَّ الكـــوفيَني يـــروَن ) مـــا(مـــع ) ذا(بعـــد أْن ذََكـــَر َموصـــوليََّة  لالســـتفهاِم، أشـ

  : ، وأنشدوا)ما(من دوِن ) ذا(موصولّية 
  

  .َنَجْوِت وهذا تحملين طليقُ   َعَدْس ما لَعبَّاٍد عليِك إَمارةٌ 
  

  .)١("ند البصريِّنيَ وَهَذا شاذٌّ ع: "ُمثَّ قال

ومل أِجد ابَن هطيل ُيِشُري إىل رأٍي مـن آراِء الكـوفيَني، إىل جـوار رأي البصـريِّني، ُمثَّ 

يؤيُِّد رأَي الكوفيَِّني، إالَّ َمرًَّة واِحَدًة، وقد اعتمد يف ذلك على موقف ابـن احلاجـب، ففـي 

ــذُ (و) ُمــذْ (ذَكــَر أنَّ ) حــروف اجلــرِّ ( : يف غــريِِه، ُمثَّ قــال) ِمــنْ (زمــاِن، مثــل لالبتــداِء يف ال) ُمْن

) ِمـــنْ (يف الزََّمـــاِن أْو ال؟، أجـــاَزُه الكوفيُّـــوَن، ومنَعـــُه البصـــريُّوَن، وتـــأوَّلوا ) ِمـــنْ (وَهـــْل جتـــيُء "

: قـال الشـيخُ . ِمْن تأسيِس أوَِّل يـومٍ : ، بأنَّ املعىن)٢(ِمْن َأوَِّل يـَْومٍ : حنِو قولِه تعاَىل ] يف[

  .)٣(""ىل التَّْأويلِ وال حاَجَة إ"

ـــُبهم  ــا كثـــٌري مـــن النحـــويَِّني، وتـــداولتها كُت وُهنـــاك آراٌء قليلـــٌة للكـــوفيَِّني، تـــابَعُهْم فيهـ

  ):معونة الطالب(النحويَُّة، وَشاَعْت بني الدَّارسَني، وممَّا جنُدُه من ذلك يف 

  .)٤(جواز صرِف املمنوِع من الصرِف، للضَّرورةِ  -١

ِ◌، وهــذا هــو )٥(ْعــِل املضــارِع، هــو كونُــه ُجمَــرًَّدا عــِن الَعَوامــٍل اللفِظيَّــةعامــل الرفــع يف الفِ  -٢

  .رأي الفّراء

إنَّ ابـــَن ُهطيــٍل بصـــريُّ املـــَذهِب، إالَّ أنَّـــُه مل يكـــْن واقًفـــا : ممـَّـا ســـبَق نســـتطيُع الَقـــْولَ 

لكــوفيَِّني، وإْن  موقِـَف الـرَّفِض ِمـْن مـذهب الكـوفيَِّني، بـْل لـه بعـُض اآلراِء املناِصـرِة ملـذهِب ا

  .كانْت قليلًة وناِدَرةً 

                                         
  .١٥٧معونة الطالب  )١(
  ٩/١٠٨سورة التوبة  )٢(
  .٢٧٤-٢٧٣معونة الطالب  )٣(
  .١٦معونة الطالب : ينظر )٤(
  .٢٢٤معونة الطالب : ينظر )٥(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦١  

  .موقفه من النحويين أفراًدا): ثالثًا(

  موقُفه من ابن الحاجب -١

ا إعجـاٍب بنحـِو ابـن احلاجـِب، يف آرائِـِه، وحتليالتِـِه،  لقد كاَن ابُن هطيل ُمْعَجًبا أميَّ

وآراَء ه، أو اعــرتَض وتعليالتِــِه، وحــدوِدِه، فقلَّمــا نــاقَش ابــُن هطيــٍل عبــاراِت ابــن احلاجــب 

عليها، علـى الـرَّغِم مـن أنـَّه، كمـا قيـل، كـاَن ُمـدميًا علـى قـراءِة شـرح الكافيـة، لرضـي الـدين 

، أو )كافيتـه(، الذي حيوي اعرتاضاٍت واستدراكاٍت على ابن احلاجب، يف )١(االسرتبادي

  .شرحه هلا

َم كتابًـا تعليمي�ــا ُخمَْتَصـ ًرا، ُمعينًـا للطالـِب علـى فَـْهـِم مــا ولعـلَّ ابـن هطيـل أراَد أْن يُقـدِّ

أُْ�ِــَم مــن عبــاراِت الكافيــِة مــن دون إســهاٍب، أو دخــوٍل يف اعرتاَضــاٍت ومناقشــاٍت، لــيَس 

  .من السَّْهِل أْن يستوِعَبها الطالُب املبتدئُ 

ــا ببيــاِن مــذهب ابــِن ) معونــة الطالــبِ (ومــن املالَحــِظ يف  أنَّ ابــَن هطيــل كــاَن ُمْهَتم�

تيــاره، وال سـيما يف املســائل الـيت يكثـُــُر فيهـا اخلــالُف بـني النحــويَني، وهــو يف احلاجـِب واخ

، واُألوىل هــي األكثــُر )مذهبــه(، أو )عنـد الشــيخ(، أو )قــال الشــيخُ (ذلـك يســتعمُل عبــارَة 

  . استعماًال عنده

  :من أمثلِة ذلك

" احتملــِت احلــالَ و : "قولــه: "، قــال ابــُن هطيــل)ِهللا درُّه فارًســا: (يف اخلــالِف يف قــوهلم -١

ـــُب منـــه يف حـــاِل كونـــِه فارًســـا) فارًســـا(عنـــد قـــوٍم أنَّ  قـــال . وحنـــوه حـــاٌل، واملعـــَىن التعجُّ

والصـــحيُح أنَّـــه متييـــٌز، ألنَّ املعـــىن علــى مدِحـــِه بالفروســـيَِّة مطلًقـــا، وإذا ُجِعـــَل : "الشــيخُ 

  .)٢("حاًال اخَتصَّ 

ـــا مركَّ : "قـــال) كــأنَّ (يف  -٢ ، وعنـــد )أنَّ (التشـــبيِه و) كــافِ (بَــٌة مـــن وقَــْد زعـــَم بعُضــهم أ�َّ

َبةٍ  ا غُري مركَّ   .)٣("واهللا أعلمُ . الشيخ أ�َّ

                                         
  .١/٤٩٣البدر الطالع : ينظر )١(
  .٩٥معونة الطالب  )٢(
  .٢٨٢-٢٨١معونة الطالب  )٣(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٢  

وَهــْل ُيشــتَـَرُط فيــه أْن يكــوَن أوضــَح مــن متبوعــِه؟، مذهبُــُه : "قــال) عطــِف البيــانِ (يف  -٣

  .)١("غُري الزمٍ 

 وأّمــا اســـتدراكاته علـــى ابــِن احلاجـــب فـــال تكــاد تـــذكُر، فقـــد كــاَن يكتفـــي بالشـــرحِ 

َم اعرتاًضـــا أو اســـتدراًكا، ومل نقـــف علـــى  والتعليـــِق علـــى عبـــاراِت الكافيـــة مـــن دوِن أْن يَقـــدِّ

  :استدراكاتِه على ابِن احلاجِب إالّ يف مواضَع قليلٍة، أَمهَُّها

، يف موضٍع من مواضـِع َحـْذِف عامـِل املصـدِر قياًسـا، حـَني )املفعول املطلقِ (يف  ):األول(

ِلَما وَقَع مضمون مجلة هلا حمتمـٌل غـريُُه، اسـتدَرَك عليـه ) زيٌد قائٌم َحق�ا(ـَمثََّل ابُن احلاجب ب

واعلـــْم أنَّ يف عبارتِـــِه تســــاُهًال، ألنَّ : "ابـــن هطيـــل معتمـــًدا علـــى قـــوِل ركـــِن الـــدين، فقـــال

  .)٢("قاله ركن الدين. َلْيَس عبارًة عنه) احلقُّ (، و)زيدٍ (إىل ) القيام(مضموَن اُجلْمَلِة إسناُد 

، علَّـل ذلـك )ال يكـونُ (و) لـيس(و) ماعـدا(و) مـا خـال(يف نصب املستثىن بعـد ): الثاني(

بـــأنَّ هـــذه أفَعـــاٌل ُمَضـــمٌر فاِعلوهـــا، مثَّ ذكـــَر قـــوَل الشـــيِخ الـــذي يـــذهب فيـــِه إىل أنَّ عاِمـــَل 

ْســَتثـَْىن م)إالَّ (النصــِب فيمــا ســوى ذلــك هــو الفعــُل بواســطِة 
ُ
نــه ، فــإْن مل يُكــْن، فالَعاِمــُل امل

مث َاْســـَتدَرَك علـــى ابـــن احلاجـــب  ). الزيـــدوَن إالَّ أخـــاك أصـــحاُبك: (بواســـطة احلـــرِف، حنـــو

ـــال ــه هــــذا فقـ ــــه) شــــرح املفّصـــــلِ (ويف : "رأيــ ــــا مبَْعـــــَىن )إالّ (إّن العاِمــــَل يف املنقِطــــِع : ل : ، أل�َّ

  ")٣(لكنَّ 

ــاب  ):الثالـــــثُ ( ـــَني َمثَّـــــَل ابـــــُن احلاجـــــب للضـــــمِري املنُصـــــوبِ )املضـــــمرِ (يف بـــ املّتصـــــِل            ، حــ

) غالمهــنّ (إىل ) يل(و) غالمــي(، ولكنّــه مثّــل للضــمِري ا�ــروِر بـــ )ضــربـَُهنّ (إىل ) ضــرَبين(بـــ 

] يف الضـمري ا�ـرور[وكّرَر التمثيـَل : "، استدرك عليه ابن هطيل متثيَله األوََّل، فقال)هلُنّ (و

ــــ ـــاحلرِف، وكــــاَن ينبغــــي أْن يفَع ـــك أنّــــه يتصــــُل باالســــم وبـ ــــُه يف الثالــــث لُرييـ يف : أي[َل ِمثَل

  .)٤( )"إنـُّهنّ (و) ضربـَُهنّ (إىل ) إّنين(و ) ضربين: (، فيقول]الضمِري املنصوِب املّتصلِ 

                                         
  .١٣٧معونة الطالب  )١(
  .٥٧معنونة الطالب  )٢(
  .٩٨معونة الطالب  )٣(
  .١٤٢معونة الطالب  )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٣  

  .موقفه من النحويين اآلخرين -٢

  .صور عرِضِه آلرائهم -أ

ــٍل آراء َعــدٍد مــن النحــويَني وخالفــا�م، منهــا مــا كــاَن مــن مــِنت  لّقــْد ذَكــَر ابــُن ُهطَي

ــن أبــــرز النحــــويَني املتقــــدِّمَني الــــذين َعــــَرَض )الكافيــــة( ــا مــــا لــــيس كــــذلك، وكــــان مــ ، ومْنهــ

اخلليل، ويونس، وسيبويه، والكسائي، والفّراء، واألخفش، واملازين، واملربِّد، وابـن : آلرائهم

  .الزخمشرّي، وابن مالك، وركن الدين: كيسان، والفارسي، ومن املتأّخرين

  :لنحويني ُصَوًرا خمتلفًة هيوَقْد َأَخَذ َعْرُضُه آلراء ا

  .أْن يذُكَر الرأَي من دون ُحجَّة مع نسبِتِه إىل صاحبهِ  -١

  .أْن يذُكَر الرأَي مع اُحلجَِّة من دون َردٍّ عليها  -٢

  .أْن يذكَر الرأَي مع احلجَِّة، مث يَرّدها  -٣

  .أْن يذكَر الرأَي َفقط، مث يرّده -٤



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٤  

  .ارها، والعلماء الذين وردْت معهموفيما يأيت بياُن هذه الصُّور، وعدد مرّات تكر 

  ُصوُر عرِض اآلراء

عدد 

مّرات 

  ورودها

  العلماء الذين وردْت معهم

ـــــــرأي مـــــــن  -١ ـــــــذكَر ال أْن ي

ـــــة مـــــع نســـــبِتِه إىل  دون ُحجَّ

  .صاحبهِ 

      )٧(ابن مالك  )٦(الزخمشري  )٥(املربد  )٤(األخفش  )٣(سيبويه  )٢(يونس  )١(اخلليل  ١٩

أن يـــــــذكَر الـــــــرأي مــــــــع  -٢

  .جَِّة من دوِن َردٍّ عليهااحلُ 
  )١٤(املربد  )١٣(املازين  )١٢(األخفش  )١١(الفراء  )١٠(سيبويه  )٩(اخلليل  )٨(أبو عمرو  ٩

ابن  

  )١٥(كيسان
  )١٦(الفارسي

اْن يـــــــذكَر الــــــــرأي مــــــــع  -٣

  اُحلجَّة، ُمثَّ يرّد عليها
          )٢١(املربد  )٢٠(املازين  )١٩(الفراء  )١٨(الكسائي  )١٧(سيبويه  ٩

ـــــرأي فقـــــط -٤ ـــــذكَر ال  أن ي

  ، مث يرّده)من دون حجَّة(
      )٢٨(الزجاج  )٢٧(املربد  )٢٦(األخفش  )٢٥(الفراء  )٢٤(الكسائي  )٢٣(سيبويه  )٢٢(يونس  ١٢

                                         
  .١٥٠، ١٤٧معونة الطالب : ينظر) ١(
  .١٤٧، ٧٠معونة الطالب : ينظر) ٢(
  .٢٩٦، ٢٣١، ١٧٥، ١٦٥، ١٤٧، ٧٧، ٧٣معونة الطالب : ينظر) ٣(
  .٢٦٥، ٢٥٧، ٢٤٠، ١٤٧معونة الطالب : ينظر) ٤(
  .٧٧معونة الطالب : ينظر) ٥(
  .٢٦٧، ٢٥٧معونة الطالب : ينظر) ٦(
  .١٤٦معونة الطالب : ينظر) ٧(
  .٦١معونة الطالب : ينظر) ٨(
  .٦١معونة الطالب : ينظر) ٩(
  .٣٠-٢٩معونة الطالب : ينظر) ١٠(
  .١٣٠معونة الطالب : ينظر) ١١(
  .٢٩الطالب  معونة: ينظر) ١٢(
  .٢٥٦معونة الطالب : ينظر) ١٣(
  .٦١معونة الطالب : ينظر) ١٤(
  .٢٥١معونة الطالب : ينظر) ١٥(
  .٢٨٤معونة الطالب : ينظر) ١٦(
  .١٠٩معونة الطالب : ينظر) ١٧(
  .٢٧٨معونة الطالب : ينظر) ١٨(
  .٢٨٣، ٣٧معونة الطالب : ينظر) ١٩(
  .٩٦معونة الطالب : ينظر) ٢٠(
  .٢٧٨، ٢٦٦، ١٢١، ٩٦طالب معونة ال: ينظر) ٢١(
  .٣٠٧معونة الطالب : ينظر) ٢٢(
  .٢٥٧معونة الطالب : ينظر) ٢٣(
  ٢٠٤،٢٣٥،٢٨٣، ٣٧معونة الطالب : ينظر) ٢٤(
  .٢٩٦معونة الطالب : ينظر) ٢٥(
  .٢٥٧، ٢٠٤معونة الطالب : ينظر) ٢٦(
  .١٤٧معونة الطالب : ينظر) ٢٧(
  .١٧٧، ٨٢معونة الطالب : ينظر) ٢٨(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٥  

ــا هــو لــآلراِء النحويَّــِة الــيت ذُكــرْت، وهــي منســوبٌة إىل  ومــا ذكرتُــُه آنًفــا مــن ُصــَوٍر إمنَّ

ُه هلـا كعـرِض الصــوِر أصـحاِ�ا، وُهنـاَك آراٌء كثـريٌة ذَكرهـا ابـُن هطيــٍل مـن دوِن نسـبٍة، وعرُضـ

لِم، حنــــــو  ــاِف إىل يـــــاء املــــــتكِّ ــــك يف اإلعــــــراِب التقـــــديريِّ يف املضــــ ــــة ذلــ الســـــابقة، مــــــن أمثلـ

فهنـا ُنالِحـُظ . )١("إنّـُه َمْبـِينٌّ، وهـو غـُري مسـتقيمٍ : وقيـلَ : "، ذكَر َرأيًا ُخمَاِلًفا، فقـال)ُغالمي(

حلاجــب، يف ُحكـــِم املضــاِف إىل يـــاء َأنَّ ابــَن هطيــٍل ُيِشـــُري إىل رأٍي خيــالُف مــا ذكـــره ابــُن ا

  .املتكلِِّم، ُمثَّ َردَّ هذا الرأَي، من دوِن أْن ينسبه، أو يذُكَر ِعلََّة َردِّهِ 

ـــال ـــــا، قــ ـــــَع ظرًف ــِرب إذا َوَق ــــه: "ويف اخلـــ ـــاألكثُر أنـَّــــه مقـــــدٌَّر : "قولـ ـــــَع ظرًفـــــا، فــ ـــا وَق ــ وَم

ارِ : (ومثالـــه. )٢("جبملـــةٍ  ـــالِ اســـتَقرَّ يف الـــدَّ : ، أي)زيـــٌد يف الـــدَّ . ار، ألنَّ أصـــَل التعلُّـــِق لألفْـَع

  ".يتَعلَُّق ُمبْفَرٍد، نظًرا إىل أنَّ أصَل اخلِرب اإلفَرادُ : وقيلَ 

ويف هذا النَّصِّ نالحظ ابَن ُهطيٍل يشُري إىل رأٍي خيالُف الرأَي األكثـَر يف اخلـرب إذا 

تِــه، ولكنَّــه مل يــرجِّْح أو يـَــُرّد  َوَقــع ظرفًــا، مث أنَّــه يــذكُر هــذا الــرأَي مــن دون نســبٍة، مــع ُحجَّ

  .َأَحَد الرأينيِ 

  .موقفه من آراء النحویینَ  -ب

ـــَل يف الصُّـــَوِر الـــيت اختـــَذها ابـــَن هطيـــٍل يف عرِضـــِه آلراء النحـــويَني،  ــا التأمُّ إذا َعاَوْدنـ

دُّه لَوَجــــْدنا أنَّــــه كــــاَن يــــذكُرها مــــن دون أْن يناقشــــها، ُمثَّ إنّــــه َقــــْد َردَّ أراَء بعِضــــهم، وكــــاَن رَ 

  :وفيما يأيت أذكُر أهمَّ النحويَني الذين َردَّ بعَض آرائهم. موَجًزا، فال إطالة أو ِإْسَهاب

  .سيبويه -١

ابُن هطيٍل اليمين واِحٌد من الذيَن اهَتمُّوا بآراِء سيبويه وكتابِه، فَقْد وردْت يف ُكُتِبِه  

ت سـيبويه عـن العـرب، وَنَسـَب ، كمـا نـََقـَل كثـريًا مـن روايـا)الكتَـاب(كثٌري من النـُُّقـوِل عـِن 

ــِعِه فيــه يف الشــرِح والتعليــِق، )التــاج املكلَّــل(إليــه كثــريًا مــن اآلراء، والســيما يف كتابــِه  ، لتوسُّ

ــب( و) ُعمــــدة ذوي اِهلَمــــمِ : (ويِقــــلُّ هــــذا األْمــــُر يف كتابيــــه ــا )معونــــة الطالــ ، اللتزِامــــه فيهمــ

  .االختصاَر واإلجياَز يف الشرِح والتعليقِ 

                                         
  .١١ معونة الطالب )١(
  .٤٥معونة الطالب  )٢(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٦  

تـــربُُز موافقــُة ابـــِن هطيــٍل الضِّــمنيَُّة آلراء ســـيبويه يف كثــٍري مـــن ) ونــة الطالــبمع(ويف 

ا، التزيـُد علـى مخســة  املسـائِل، وأمَّـا َمـا جـاَء مــن ذِْكـٍر آلراء سـيبويه صـراَحًة فهـو قليــٌل جـد�

  :عشَر رأيًا، وَقْد ردَّ عليِه ابُن هطيٍل ثالثًة منها، من ذلك

، اختلـف النحويُّــون، فمـنهم َمـْن يــرى أنَّ )أحســَن زيـًدامـا : (، يف حنـو)التعجـب(يف  -أ

ـا اسـتفهاميٌَّة، أّمـا سـيبويه) ما( فقـد  )١(موصولٌة، واخلُرب حمذوٌف، ومنهم َمْن يـرى أ�َّ

  .شٌي َحسََّن زيًدا: ذهب إىل أنـََّها ابتداٌء َنِكَرٌة، َوَما بعَدها اخلُرب، فاألصُل عنده

شـيٍء، مبتـدأً، : مبعـىن) ما(ويَرُِد عليِه أنَّ استعماَل : "وَقْد َردَّ عليه ابُن هطيل قائالً 

  .)٢("ملْ يثُبتْ 

فاِعـٌل، فاألصـُل ) أَْفعِـْل بـهِ (مـن ) بـهِ (إىل أنَّ  )٣(أيًضـا ذهـب سـيبويه) التعجب(يف  -ب

  .صاَر ذا ُحْسنٍ : أحسَن زيٌد، أي: عنده

: قـــال الشـــيخُ : "ب، فقـــالوقَـــْد َردَّ عليـــه ابـــُن هطيـــل، ُمْســـَتِنًدا إىل قـــوِل ابـــِن احلاجـــ

ــىن املاضـــي، و): أحــــُدمها(وفيـــه ُشـــُذوَذاِن، " ــادُة البــــاِء يف ): اآلَخــــرُ (اســـتعماُل األمــــِر مبعـ زيـ

  .)٤(" "الفاِعلِ 

  األخفش -٢

ــْد ُعــِرَف األخفــش مبخالِفتِــِه لســيبويه يف كثــٍري مــَن اآلراء، ومبوافَقتِــِه للكــوفيني يف  لَق

  .مجلٍة ِمن اآلراء

ُعِرَضْت له آراٌء ال تزيد على مثانيٍة، وردْت َمْنُسوبًَة إليه، وَقْد ) معونة الطالب(ويف 

  :َردَّ عليه ابُن هطيل رأيِني منها، مها

                                         
  .٧٣-١/٧٢الكتاب : ينظر )١(
  .٢٥٦معونة الطالب  )٢(
  .، ومل أقْف عليه يف الِكتاب٧/١٤٧شرح ابن يعيش : ينظر )٣(
  .٢٥٧معونة الطالب  )٤(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٧  

ـــى ) اســــم الفاعــــلِ (يف  -أ ــــِه أْن يكــــوَن ُمْعَتِمــــًدا علـ ــــِه عمــــَل فعِل ــرتَط النحويـُّـــوَن لعمل اشــ

مـن ) قـائٌم الزيـدانِ (: ، فأجاَز حنوَ )١(، وخالَفُهُم األخفشُ )ما(صاحبِه، أو اهلمزة، أو 

  .غِري اعتمادٍ 

ـــالَ  ـــ ــــَك فَـَق ــ ــــــُن هطيــــــل ذل ــــــاَس : "وَقــــــْد َردَّ عليــــــه اب ــــِه القي ــ ولــــــيَس مبســــــتقيٍم، ملخالَفِت

أمَّـا القيـاُس فـألنَّ ُوقُـوَع اسـِم الفاِعـِل مبعـىن الفعـِل، علـى خـالِف القيــاِس، إذ . واالسـتعمالَ 

ا االســتعماُل فــألنَّ ذلــك ملْ ُيســتعمْل وأَمَّــ. األصـُل أْن ُيســتعمَل كــلُّ واحــٍد منهمــا يف معنــاه

  .)٢("يف كالٍم َفِصيحٍ 

ـــا ) مـــا(ســـيبويه يف  )٣(خـــالَف األخفـــشُ ) التعجـــب(يف  -ب التعجبيَّـــِة، إْذ ذَهـــَب إىل أ�َّ

. الذي َحسَّـَن زيـًدا شـيٌء، فحـذف اخلـرب: موُصولٌة، واخلُرب حمذوٌف، واألصُل عنده

  .)٤("ويَرُِد عليِه أنَّ احلذَف خالُف اَألْصلِ : "وقد َردَّ عليه ابُن هطيٍل ذلَك فَـَقالَ 

  .املربِّد-٣

َعَرَض ابُن هطيل للمـربِِّد عـدًدا مـن اآلراء، منسـوبًة إليـِه، وهـي قليلـٌة، ال تزيـُد علـى 

  : سبعِة آراء، وَقْد َردَّ عليه ابُن هطيٍل مخسًة منها، ِمْن ذلك

ــَب أكثــــُر النحــــويَني إىل َعــــَدمِ ) التمييــــزِ (يف  -أ جــــواِز تقــــدِمي التمييــــِز علــــى الِفْعــــِل،  ذهــ

  :واملازينُّ، فأجاَزا ذلك، واحتجَّا بقوِل الشاِعرِ )٥(وخالَفُهْم املبـردُ 
  

  .وما كاَن نـَْفًسا بالِفراِق َتِطيبُ   أتـَْهُجُر ليَلى للِفراِق حبيَبها
  

  .)٦("َوَما كاَن نـَْفِسي: وُردَّ بأنَّ الرِّواية: "وَقْد َردَّ ابُن هطيل عليهما هذه اُحلجََّة، فقال

                                         
  ١/٥١٢املقتصد : ينظر )١(
  .٢٠٤معونة الطالب  )٢(
  .١/٣٨معاين القرآن، له :  ينظر )٣(
  .٢٥٧معونة الطالب  )٤(
  ٣/٣٦املقتضب : ينظر )٥(
  .٩٦معونة الطالب  )٦(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٨  

ــا ختــتصُّ بالظـاِهِر، وخــالَفهم املــربِّدُ ) َحـىتَّ (يف  -ب ، فأجــاَز )١(اجلــارَّة، ذكــَر النحويـُّون أ�َّ

ا َحْرٌف كـ)َحتَّاه(حنو  وقَـْد َردَّ ابـُن . ، َفدَخَلْت علـى املضـمِر مثَلهـا)إىل(، ُحمَْتج�ا بأ�َّ

ختــتصُّ بالظَّــاِهِر، ) حــىتَّ (، إشــارًة إىل أنَّ )٢("واجلــواُب مــا تقــدَّمَ : "هطيــل عليــه فقــال

وهـذا كـالم قـد تقـّدم ذكـره . ألنَُّه مل يـُنـَْقْل عِن العـرِب خالفُـُه، ولـو كـان جـائًزا لُنِقـلَ 

يف تعليقه، فلم يشأ أن يكرَِّرُه، لذا اكتفى باإلشارة إىل أنّـه قَـْد تقـدََّم، طلبًـا لإلجيـاِز 

  .واالختصارِ 

مبني�ــا، ذهــَب ) إنّ (قبــَل متــاِم اخلــِربِ◌، وكــان اســُم ) إنَّ (حمــلِّ اســِم يف الَعطْــِف علــى  -ت

ِإنـََّك : (أجـاَزا ذلـك، يف مثـلِ  )٣(النحويُّوَن إىل منِع ذلك، ونُِقَل أنَّ املـربَِّد والكسـائيَّ 

ـــَع عـــنهم)وزيـــٌد َذاِهبـــانِ  تُـُهَمـــا أنَّـــه قـــد مسُِ وأمَّـــا ابـــُن ُهطَيـــٍل فَقـــْد َردَّ عليهمـــا . ، وُحجَّ

، ُمثَّ َعضَّـــد )٤("وُهـــَو مـــردوٌد ملخالفتِــِه القيـــاَس، واســـتعماَل الفصـــحاءِ : "ك، فقـــالذلــ

، وكأنَّـــه يف ذلـــك يـَُعـــدُّ قـــوَل )٥(إنَّـــه ممـَّــا يْغلَـــُط فيـــِه بـَْعـــُض العـــربِ : َردَّه بقـــول ســـيبويه

  .سيبويه ُحجًَّة أخرى يف الرَّدِّ إىل جانِب القياِس واستعماِل الُفَصَحاءِ 

  الَفرَّاء -٤

َعَرَض ابُن ُهطيل آراء قليلًة للفرَّاِء، ال تتجاوُز أربعَة آراٍء، َوَرَد أحـُدها ُمَكـرًَّرا، وقَـْد 

  .َردَّ عليه ابُن هطيل ثالثًة منها

ــازع(يف ): األوَّلُ ( ـــاين، ) ضــــربين وضــــربُت زيـــــًدا: (، إذ جيــــوُز حنـــــو)التنــ ـــاِل الثَّــ بإعمـ

. َمـا يلـَزُم مـن اإلضـماِر قبـَل الـذِّْكِر، أو حـذِف الفاِعـلِ مينَع هذه املسألَة وأمثاَهلا لِ  )٦(والفّراءُ 

وهـو َمـْرُدوٌد، ألنـَّه ثـَبَـَت مثلُـُه : "وقد َردَّ عليه ابُن هطيل ذلك معتمًدا علـى السَّـَماع، فقـال

  :عِن الَعَرِب، قال الطفيُل الغنويُّ 

                                         
  .٨/١٦شرح ابن يعيش : ينظر )١(
  .٢٦٦معونة الطالب  )٢(
  ).٢٢م( ١/١٧٦اإلنصاف : ينظر )٣(
  .٢٧٨معونة الطالب  )٤(
  .٢/١٥٥الكتاب : ينظر )٥(
  .١١٣مجل الزجاجي : ينظر )٦(



  

  الفصل الثاني
  

  

  ٦٩  

  

  )١("ُمْذَهبِ  َجَرى فوَقها واْسَتْشَعرْت لونَ   وُكْمًتا ُمَدمَّاًة كأنَّ ُمُتوَنها
  

، إذ تسـتعمُل يف الدَّاللــِة علــى املاضـي وإْن َدَخلَــْت علــى املضــارِع، )لــو(يف معــَىن ): الثـاين(

ـا تسـتعمُل  )٢(ويَـرَى الفـرَّاءُ . هذا هو املشهور عند النحـوينيَ ). لو تكرُمِين أُْكرُِمك: (حنو أ�َّ

ا علـى قـوِل ابـن احلاجـب َوَردِّه، ، وإىل هـذا أشـاَر ابـن هطيـل معتِمـدً  )إنْ ( يف االستقباِل كـ

ـــال ــال الشــــيخُ : "إذ قـ ـــا تســــتعمُل يف االســــتقباِل كـــــ: "قــ ـ ــــْد زَعــــَم الفــــّراُء أ�َّ ، ولــــيس )إنْ (وَق

  .)٣(""بواِضحٍ 

تعمــُل النصــَب ) لْيــتَ (، فــالنحويوَن يــروَن أّن )لْيــتَ (يف احلــروف الناســخة، يف ): الثالــث(

) ليـَت زيـًدا قائًمـا: (أجاَز حنو )٤(�ا، إالَّ أنَّ الفّراءيف اِمسها، والرفَع يف خربِها، كسائِر أخوا

ا مبعىن) قائًما ويلزُمـُه مثلُـه : "وقد َردَّ عليـه ابـُن هطيـٍل، َفقـال. أمتىنَّ : بنصب املعمولِني، أل�َّ

 .)٥("، وال قائَل بهِ )لَعلَّ (و) كأنَّ (يف 

                                         
  .٣٧معونة الطالب  )١(
  .٤٣٩املفّصل : ينظر )٢(
  .٢٩٦ب معونة الطال )٣(
  .٤٠٠املفصل : ينظر )٤(
  .٢٨٣معونة الطالب  )٥(



  
  

  الفصل الثالث
  موقف ابن ھطیل من أصول النحو

  

  .وقف ابن هطيل من السماعم: المبحث األول

  .موقف ابن هطيل من القياس: المبحث الثاني

  موقف ابن هطيل من العلة: المبحث الثالث

  
 



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٧٠  

ل   المبحث األوَّ

  موقف ابن هطیل من السَّـماع

  تمهيد

البصـريُّون  -يـَُعدُّ السَّماُع أّوَل أصوِل النحِو، اليت اعتمَد عليها اللُّغويُّون والنحويُّون

يف اسـتنباط القواعـد، لـذلك رَحـَل العلمـاء األوائـل إىل مـواطن العـرِب اخلُلـَّص  -والكوفيُّون

  .)١(ِتِهْم، ليشاِفُهوهم ويأخذوا عنهم الشعَر واللغةَ يف اجلزيرة ِممَّن يُوثق بفصاحَ 

ــــْن حيــــتجُّ  ــرتطوا فيــــه صــــحََّة النقــــِل َعمَّ ـــا اشــ ـ ومل حيــــتج العلمــــاُء بكــــلِّ مســــموٍع، وإمنَّ

الكـالُم : "بلساِ�م، فضًال عن كثرتِِه، وهلذا فقد َحـدَّ أبـو الربكـات األنبـاريُّ املسـموَع، بأنـَّه

، وَحـدَّه )٢("لنقَل الصحيَح، اخلارُج عـن َحـدِّ الِقلـَّة إىل َحـدِّ الكثـرةالعريبُّ الفصيُح، املنقوُل ا

ــَت يف كـــالِم َمـــن يوثـــُق بفصـــاحِتِه، فَشـــِمَل كـــالَم اهللا تعـــاىل، وهـــو : "الســـيوطيُّ بأنَّـــهُ  ــا ثبـ مـ

، وكـــالَم العـــرِب، قبـــَل بعثتِـــِه، ويف زمنِـــِه، وبعـــَده، إىل أْن َفَســــدِت القـــرآن، وكـــالَم نبيّـــِه 

ُة بكثــرِة املولَّــديَن، نظًمــا ونثــًرا، عــن ُمســِلٍم أو كــافٍر، فهــذه ثالثــُة أنــواٍع البُــدَّ يف كــلٍّ األلِســنَ 

  .)٣("منها من الثُُّبوتِ 

ــا، يليـــه احلـــديُث الشــــريُف،  والقـــرآُن الكـــرُمي هـــو أفصـــُح النُّصــــوِص الَعربِيـَّــِة، وأبلُغهـ

  .فكالُم العرِب شعًرا ونثًرا

  :فيتلخص مبا يأيت أّما موقف ابن هطيل من السماع

لَقْد َعوََّل ابُن هطيٍل على السَّماع، شأنُه شأن النحويني اآلخـرين، واعتمـده أصـًال 

مــن أصــول النحــِو، فكــان دليلَــه القــويَّ الــذي ال يُعاِرُضــُه دليــٌل آخــر، فاستشــَهَد بــالقرآِن 

  :ُح ذلكالكرِمي، وقراءتِِه، وبأشعاِر العرِب وأمثاِهلم وأقواِهلم، وفيما يأيت توضي

  

                                                        
  .٤٦قي ضيف املدارس النحويَّة، لشو : ينظر )١(
  .٨١ملع األدّلة  )٢(
  .٣٦االقرتاح  )٣(
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  القرآن الكريم): أوًال (

ـــاِت  ـــى درجــ ِتِه، وهــــو ميثـِّـــل أعلـ القــــرآن الكــــرمي هــــو الــــنصُّ الوحيــــد املوثـــــوُق ِبصــــحَّ

الفصــاحِة والبالغــِة، لــذا جعلــه النحويُّــوَن ُنْصــَب أعيــِنهم، يستشــِهدون بنصوِصــِه، إلثبــاِت 

  .قواعدهم النحويَّة

ــب(وقــــد استشــــهد ابــــُن هطيــــل يف  ِت القرآنيــــة، وإن مل يكــــْن باآليــــا) معونــــة الطالــ

أربــع وســتَني آيــًة فقــط، وهــذا ) ٦٤(مبالًغــا يف ذلــك، إذ بلغــْت اآليــاُت الــيت استشــَهَد �َــا 

اثنتـاِن وعشـروَن ) ٢٢(، وعَدُدها )الكافيةِ (َحْصٌر لآلياِت اليت يف الشرِح، أما اليت يف مِنت 

  .آيًة، فال تـَُعدُّ منها

القرآنيـة، يف الغالـب، لغـرِض توضـيح األحكـام وكان ابن هطيٍل يستشِهُد باآليـاِت 

  :النحويَّة وتقويَة ُحجَّتها، من ذلك

َنا َأنَكــاًال : بقولــه تعــاىل إذا وقَــَع ظرفًـا) إنّ (استشـَهَد علــى جــواز تقــدمي خــرب  -١ ِإنَّ َلــَديـْ

َنا ِإيَابـَُهمْ ، و )١( َوَجِحيًما   .)٢( ِإنَّ ِإَليـْ

ــِة موضــع الفجا) إذا(استشــَهَد علــى جمــيء  -٢ : يف جــواب الشــرط بقولــه تعــاىل) الفــاءِ (ئّي

 َِإَذا ُهْم يـَْقَنُطون )فَـُهم يقَنُطون: ، مبعىن)٣.  

ـــى جمـــــيِء  -٣ ــــًة، مبعـــــىن) كـــــان(استشــــَهَد علــ ــَت، بقولـــــه تعــــاىل: تامَّ َوِإْن َكـــــاَن ُذو : ثـََبـــ

  .)٤(ُعْسَرةٍ 

: الرتتيـــــب، بقولـــــه تعـــــاىلتُفيـــــُد اجلمـــــَع، ولـــــيس ) الـــــواَو العاطفـــــةَ (استشـــــَهَد علـــــى أنَّ  -٤

 ٌـــوا ِحطَّـــة ـــاَب ُســـجًَّدا َوُقوُل ـــوا اْلَب ـــوا : ، وقولـــه تعـــاىل)٥( َواْدُخُل ـــوا ِحطَّـــٌة َواْدُخُل َوُقوُل

  .، إذ لو كانت للرتتيِب لتناقضَ )٦( اْلَباَب ُسجًَّدا

                                                        
  .٧٣/١٢سورة املزمل  )١(
  .٥٠معونة الطالب : وينظر. ٨٨/٢٥سورة الغاشية  )٢(
  .٢٣٥معونة الطالب : وينظر. ٣٠/٣٦سورة الروم  )٣(
  .٢٤٨معونة الطالب : وينظر. ٢/٢٨٠سورة البقرة  )٤(
  .٢/٥٨سورة البقرة  )٥(
  .٢٨٤معونة الطالب : وينظر. ٧/١٦١سورة األعراف  )٦(
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وقد يستشِهُد ابُن هطيل باآلية الكرميِة يف ترجيح رأٍي علـى آخـر، كاستشـهاِدِه يف 

: عليهــا، علــى رأي َمــْن مينــع ذلــك، بقولــه تعــاىل) لــيس(رأي َمــْن جييــُز تقــدَمي خــرب  تــرجيح

 ُْهم ـــْيَس َمْصـــُروًفا َعـــنـْ ـــْوَم يَـــْأتِيِهْم َل ، إذ تقـــدَّم معمـــوُل اخلـــِرب عليهـــا، وإذ أجـــاَز )١(َأال يـَ

  .تقدمي معموِل اخلِرب، فتقدُُّم اخلِرب أْوىل باجلوازِ 

  ةالقراءات الُقرآنيَّ ): ثانًيا(

لقد اختلَف علماُء النحِو يف االحتجاِج بالقراءاِت الُقرآنيَِّة، فِمنـُْهم من يأُخُذ �ا، 

ــًة، ويعتِمــُد عليهــا يف اســتنباِط القواعــِد، ومــنهم َمــْن َملْ يأخــْذ ِ�ــا، ويـَُردُّهــا إذا  ويعــدُّها ُحجَّ

  .)٢(خالَفْت أصًال من األُصوِل النحويَّة

ــب(ويف  ــن هُ ) معونــــة الطالــ ــــِن احلاجــــب يف األخــــِذ جنــــُد ابــ ــــٍل متابًعــــا لشــــيِخِه اب طَي

بالقراءاِت القرآنيَِّة، وعـدَّها ُحجَّـًة، وإْن كـاَن ُمِقـًال يف االعتمـاِد عليهـا، إذ بلغـت القـراءات 

  :ستَّ عشرة قراءة، صرََّح بالقارئ يف ثالٍث منها فقط، هي) ١٦(عنَدُه 

  .، بإسكان الياءِ )٣( محيايْ و: قراءة نافع -١

  .، بالرَّفعِ )٤( قِل العفوُ : قراءة أيب عمرو -٢

ُر إحـداُهما اُألخـرى: قراءة محزة -٣ ) إنْ (، بكسـِر مهـزِة )٥( إْن َتِضل إحـداُهما فتـذكِّ

وهــو يف القــراءاِت الــثالِث، يسـتدلُّ �ــا إلثبــاِت ُحكــٍم حنــويٍّ، ففــي األوىل ). فتــذكَّرُ (ورفـِع 

انية إلثباِت جواز الرَّْفِع يف جواِب االستفهام يف حنو قولـه �يء ياء املتكلِِّم ساكًنا، ويف الثَّ 

، ويف الثالثــة إلثبــاِت أن جــواَب الشــرط اجلــازم إْن  )٦( ويســأُلوَنَك مــاذا يـُْنِفُقــونَ : تعــاىل

  .كاَن ُمضارًِعا ُمثَبًتا جيوُز رْبطُه بالفاِء، ولكنَّه َحَكَم بقلَِّتهِ 

                                                        
  .٢٥١معونة الطالب : وينظر. ١١/٨سورة هود  )١(
  ).الدراسة( ٨٢املنهاج : ينظر )٢(
  .١٢٠معونة الطالب : وينظر. ٦/١٦٢سورة األنعام  )٣(
  .١٦٣معونة الطالب : وينظر. ٢/٢١٩سورة البقرة  )٤(
  .٢٣٤معونة الطالب : وينظر. ٢/٢٨٢سورة البقرة  )٥(
  .٢٨٢/ ٢رة البقرة سو  )٦(
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ــةً  وَحِســُبوا: ومــن ذلــك اســتدالله بقــراءة َن ، علــى جــواز َنصــب )١(أالّ تكــوَن ِفتـْ

النَّصـُب علـى : ، َجاَز فيهـا الوجهـانِ )الظَّنِّ (إذا وقَـَعْت بعد ) َأنْ (ورْفِعِه، على أنَّ ) تكونَ (

ا ُخمفََّفٌة من الثَّقيلةِ ) أنْ (أنَّ    .مصدريٌَّة، والرفُع على أ�َّ

ــْد َيســَتِدلُّ بــالقراءة إلثبــاِت لغــٍة مــن لغــاِت العــربِ  ، مثــُل اســتدالِلِه علــى إثبــاِت وَق

وبَعــُض الَعــَرِب َجيعُلــُه مبتــًدا مــا : "قولــه: "قــال. الرَّفــِع يف االســِم الواقــِع بعــد ضــمِري الَفصــلِ 

ــربُهُ  ــــده َخــــ ــــبعةِ ". بعــ ــِري الّســ ــــــُم : هــــــذا واِضــــــح، وعليــــــه مــــــا نُِقــــــَل يف غــــ ولكــــــْن كــــــانُوا ُه

  .)٣("إْن ترني أنا أقلُّ : ، وِشبـُْهُه حنو)٢(الظَّلمون

ومل أْجـدُه يـَـُردُّ قـراءًة مــن الِقـراءاِت، وإّمنـا َحَكـِم علــى بعضـها بالشـذوِذ، منهـا قــراءٌة 

ْفَرُحوا: سبعيٌَّة، وهي ، بالتـاء، وَحَكـَم بشـذوذها، ألنَّ الَم األمـِر جـاءْت )٤(فبذَلك َفلتـَ

جـــاءْت للمخاطـــِب الفاِعـــِل، وهـــذا لـــيس اختصاَصـــها، إذ ُخـــصَّ املخاطـــب بصـــيغِة األمـــِر 

  ).لْ افْـعَ (

  .الشواهد الّشعرِيَّة): ثالثًا(

ــا الشـــواهُد الّشـــعرِيَُّة يف  ـــِة الثَّانيـــة بعـــد الشـــواهد ) َمعونـــِة الطَّالـــبِ (أمَّـ فتـــأيت يف املرتـََب

تسـعة أْرَجـاز، وهـذا َحْصـٌر ) ٩( شاهًدا، منهـا ني وستنياثن) ٦٢(الُقرآنيَّة، إذ بلَغ َعَدُدها 

  .اثنا عشر شاِهًدا) ١٢(، وعَدُدها )الكافية( يف منت بعَد حذِف الشَّواهِد الّشعريَِّة اليت

وْمل يكتف ابُن هطيٍل بأخِذ شواِهِده الشعريَّة من شرح ابِن احلاجِب، بل أَخَذ منـه 

وِمــن غــريِِه، ألنَّ شــواِهَد ابــِن احلاجــِب يف شــرحِه كانــْت قليلــًة أصــًال، وُمجلــُة مــا أخــذ منــه 

  .أربعة وعشرين شاِهًدا) ٢٤(إليـَْها  مثانية وعشرون شاهًدا فقط، وأضافَ ) ٢٨(

ويالَحُظ أنَّ ابَن ُهطيٍل عند إيراِدِه للشاهِد الشعريِّ مل يكْن كشيِخِه ابِن احلاجـِب 

ـا كـاَن غالبًـا مـا يـذُكُر البيـَت كـاِمًال،  يكَتِفي بذكِر موطِن الشاهِد منه، أو يذكرُُه ناِقًصـا، إمنَّ

                                                        
  .٢٢٥معونة الطالب : وينظر. ٥/٧١سورة املائدة  )١(
  .٤٣/٧٦سورة الزخرف  )٢(
  .١٥٠معونة الطالب : وينظر. ١٨/٣٩سورة الكهف  )٣(
  .٢٣٣معونة الطالب : ، وينظر١٠/٥٨سورة يونس  )٤(
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عـه شـاهًدا قرآنيـ�ا أو غـريه، يف أي موضـٍع مـن املواضـع ويأيت به مفرًدا مسـتقًال، فـال يـذكُر م

: مخسـًة فقـط إىل قائليهـا، وهـم) ٥(الـيت استشـهد فيهـا بشـواهد شـعرية، وقـد َنَسـَب منهـا 

  .امرؤ القيس، وذو الرُّمَّة، وطفيل الغنوّي، والفرزدق، والكميت

ــن شـــعِر شــــعراِء ) معونــــة الطالـــب(وقَـــْد جــــاءِت الشـــواهُد الشــــعريَُّة يف  الطَّبقــــاِت مــ

  :وهو قوله) هـ٢٠٥ت (الثالِث، ما عدا بيًتا واحًدا يُنَسُب إىل اإلماِم الشَّاِفعي 

  ُهَو الِمْسُك ما كرَّْرَتُه يـََتَضوَّعُ   أِعْد ِذكَر نـُْعماٍن لنا إنَّ ذْكَرهُ 

وكان مـنهُج ابـِن . أربعة أبياٍت فقط) ٤(وَقْد بلَغِت األبياُت الَّيت مل يُعَرْف قائلوها 

هطيـل يف االسـتدالل خيتلِـُف ِمــْن شـاِهٍد إىل آخـر، فقـد يــأيت بـه لتقويـة ُحكـٍم حنــويٍّ أورده 

ــُب، أو لبيــاِن الضَّــرورِة، أو الشُّــذوِذ، أو الِقلـَّـِة، أو  )الكافيــة(ابــن احلاجــب يف  ، وهــذا الغاِل

  :َكُحجٍَّة يف َردِّ بعِض اآلراء، وفيما يأيت أمثلة على ذلك

  لتقوية ُحكٍم نحويٍّ  -أ

  :ألجِل ذلك ما يأيت) معونة الطالب(ومما أورده ابن هطيل يف 

ـــار النَّْصـــــب يف  -١ ـــى اختيــ ــري(استشـــــهد علــ ــــد ) املنصـــــوب علـــــى شـــــريطَة التفســـ ) إذا(بعـ

  :الشرطيَّة، بقول ذي الرُّمَّة

  )١(فقاَم بَفْأٍس بين َوْصَلْيِك جاِزرُ   بلغِتهِ  الالً إذا ابن أبي موَسى ب

املســتثَىن حينمــا يتَقــدَُّم علــى املســتثىن منــه، بقــول الُكميــِت بــن  استشــهد علــى َنْصــبِ  -٢

  :زيد

  )٢(ومالي إالَّ َمْشَعَب الحقِّ َمْشَعبُ   ومالي إالَّ آَل أحمَد ِشيَعةٌ 

الـــيت لنفـــي اجلـــنس بقـــول ) ال(استشـــهد علـــى جـــواِز العطـــِف بـــالرفع علـــى حمـــلِّ اســـِم  -٣

  :الشاعر

                                                        
  .٧٤معونة الطالب : ينظر )١(
  .٩٨معونة الطالب : ينظر  )٢(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٧٥  

  )١(ال أمَّ لي إْن كاَن ذاَك وال أبُ   هذا وَجدِّكُم الصَّغَاُر ِبَعْيِنهِ 

  :برَجِز ُرؤبة) َكادَ (يف خرب ) أنْ (استشهد على جواِز ُدُخول  -٤

  )٢(َقْد كاَد ِمْن ُطوِل الِبَلى أْن َيْمصحا

  االستشهاد بالشَّاذِّ  -ب

التـََّفرُُّق والتَفرُُّد، وهو أنواع): الشذوذِ (املراد بـ 
)٣(:  

  ).َيدعُ (و ) يذرُ (يف االستعمال، حنو املاضي من  ُمطَّرٌِد يف القياِس شاذٌّ  -

، )استصـــــوبُت األْمـــــرَ : (مطَّـــــرٌِد يف االســـــتعمال، شـــــاذٌّ يف القيـــــاس، مثـــــل قـــــوهلم -

  ).استصْبتُ (والقياُس 

ـــاذِّ ال يُســـوُغ الِقيـــاُس  - شـــاذٌّ يف القيـــاِس واالســـتعماِل مجيًعـــا، وهـــذا النـــوع مـــن الشَّ

  ). أحَبَسهُ (و ) ما أشغَلهُ : (عليِه، وال َردُّ غريِه إليه، مثل

  :وَقِد استشهَد ابُن هطيٍل بأبياٍت شاذٍَّة منها

ْفرِد، استشهَد بقول الفرزدقِ ) َحْيثُ (يف إضافِة  -١
ُ
  :إىل امل

ُوا بـَْعَد َضْرِبهم   )٤(ببيِض المواضي َحْيُث َليِّ الَعَمائمِ   وَنْطَعنُـُهْم َحْيُث احَتبـَ

  ".وُهَو شاذٌّ : "مث قال

  :ُشُذوًذا، استشَهَد بقول كعٍب بن سعد الغنويّ ) َلَعلَّ (عماِل اجلرِّ بـ يف إ -٢

  )٥(لَعلَّ أبي المْغَواِر ِمْنَك قريبُ   ]فقلُت ادُع أخرى وارَفِع الصوَت دعوةً [

  :املخفَّفِة يف غري ضمري الشأِن شذوًذا بقول الشاعر) أنِ (استشهد على إعماِل  -٣

  )٦(ِفراَقِك لم َأْبَخْل وأنِت َصِديقُ   سألِتنيَفلْو أْنِك في يوِم الرَّخاِء 

  

                                                        
  .١٠٨طالب معونة ال: ينظر  )١(
  .٢٥٣معونة الطالب : ينظر )٢(
  .١٨، وظاهرة الشذوذ ١/١٣٦املزهر : ينظر )٣(
  .١٧٤معونة الطالب : ينظر )٤(
  .٢٨٣معونة الطالب : ينظر )٥(
  .٢٨١معونة الطالب : ينظر )٦(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٧٦  

  . استشهد بشواهد جاءْت على جهِة الِقلَِّة أِو الضَّْعفِ  -ت

  :فِممَّا جاَء على جهِة الِقلَِّة ما يأيت

  :�ا بقول النابغة) ما(مع حلاق ) لْيتَ (استشهد على إعمال  -١

  )١(نصَفُه فَـَقدِ  إلى حماَمِتنا أوْ   قالْت أال لْيتما هذا الحماَمُ◌ لنا

  ).ما(إِذ األفَصُح أْن تُلغى احلروُف الناسخُة إذا حلََِقتـَْها 

  :املخفَّفِة برجِز رؤبة) كأنِ (استشهد على إعماِل  -٢

  .)٢(كأْن وريَدْيِه رشاءا ُخْلبِ 

  .إذا ُخفِّفتْ ) كأنْ (إذ األْفَصُح أْن تُلغى 

  :الشاعر مع الكاف بقول) أنْ (استشهد على ِقلَِّة زيادة  -٣

  )٣(كأْن ظبَيٍة َتعُطو إلى وارِق السََّلمْ   ويوًما ُتوافينا بَوْجٍه ُمَقسَّمٍ 

  :وممَّا جاَء على جهِة الضَّعِف ما يأيت

ِصــفًة، إذا كــان املوُصــوُف لــيس مجًعــا منكــوًرا غــري ) إالَّ (استشــهد علــى َضــْعِف جعــِل  -١

  :حمُصوٍر، بقول الشاعر

  )٤(لعْمُر أبيَك إالَّ الفرَقدانِ   وكلُّ أٍخ ُمفارُقُه َأُخوهُ 

  .وذلك ألنَّ االستثناء هاُهنا ُممْكنٌ 

  :استشهد على َضعِف حذِف ضمري الشأِن، املنُصوِب، بقول األخطل -٢

  

يـَْلَق فيها َجآِذرًا وظباءَ   إنَّ َمْن َيْدُخِل الكنيسَة يوًما
)٥(  

  ".ألنَُّه ال دليَل عليهِ : "ُمثَّ قال

  .لبيان الضرورةِ  -ث
                                                        

  . ٢٧٥معونة الطالب : ينظر )١(
  .٢٨٢معونة الطالب : ينظر )٢(
  .٢٩٠معونة الطالب : ينظر )٣(
  . ١٠٢معونة الطالب : رينظ )٤(
  .١٥٢معونة الطالب : ينظر )٥(
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٧٧  

  :من أمثلة ذلك

ــِم املوصــوِف بـــ  ــٍم، برجــِز األغلــب ) ابــن(استشــهد علــى تنــويِن الَعَل َضــاِف إىل َعَل
ُ
امل

  :العجلي

  .)١(جاريٌَة ِمْن قيٍس بن ثـَْعَلَبةْ 

مضاًفا إىل َعَلٍم، لكـنَّ الرَّاجـَز ) ابن(إذ األصُل حذُف التنوين من الَعَلِم موصوًفا بـ 

  .نـَوَّنَُه ُهنا للّضرورةِ 

ممـا استشـهد بـه ابـن هطيـل كُحجَّـٍة يف الـرَّدِّ علـى بعـِض اآلراء، مـا جـاَء يف َردِّه علـى و  -جـ

ــازِة الكـــــوفيني حنـــــو ــال )الثالثـــــِة األثـــــواب: (إجـــ ــاِف ) أل(، بإدخـــ التعريـــــف يف الَعـــــدِد املضـــ

  :قول ذي الرُّمَّة) األوَّل: (واملضاِف إليه، إذ استشهَد بشاهدين

ياُر البالِقعُ   كِشُف الَعَمىَوَهْل يـُْرِجُع التسليَم أو يُ    ثالُث األثافي والدِّ

  :قول الفرزدق): اآلخر(و 

  )٢(فَسَما فأْدرَك َخْمَسَة األشبارِ   ما زال ُمْذ َعَقَدْت يداه إزارَهُ 

ــا يف  وقــد يُــورُد ابــُن ُهطيــل البيــَت الشــعري قاِصــًدا منــه أكثــر مــن شــاهٍد، إبَانَــًة عمَّ

ك من ُمْقَتَضى اإلجيـاِز، وأبـرُز مثـاٍل علـى ذلـك استشـهاُده من أحكاٍم، وذل) الكافيةِ (مِنت 

  :على ترخيم املنادى جواًزا، ويف غريِه ضرورًة بقول الشاعر

  )٣(ليسُلَبِني نفِسي أماِل بن َحْنَظلِ   وهذا ردائي عنده يستعيُرهُ 

  .أقوال العرب وأمثاهلم): رابًعا(

والبالغــُة، بعــد كــالِم اِهللا تعــاىل، تــأيت أقــواُل العــرب وأمثــاُهلم، مــن حيــُث الَفصــاحُة 

ـــذا فقـــِد اهـــتمَّ اللغويُّـــوَن والنَّحويُّـــوَن بدارَســـِتها، واســـتنباِط َقواِعـــدهم وكـــالِم رســـولِه  ، ول

  .وأصوهلم

                                                        
  .٣٠٤معونة الطالب : ينظر )١(
  .١١٣معونة الطالب : ينظر )٢(
  .٦٦معونة الطالب : ينظر )٣(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٧٨  

جند ابن ُهطيل قِد استشَهَد ِبَعدٍد من أمثَال العرِب وأقواِهلم، ) معونة الطالب(ويف 

ِو، وهــي قليلـٌة عنــده، إذ بلغَــِت األمثــاُل أربعــة أمثــاٍل وكلُّهـا مشــهورٌة متداولــٌة يف ُكتــِب النحــ

  :فِمْن األمثاِل ما يأيت. فقط، واألقواُل ِستََّة َعَشَر قوًال 

وَرَد يف االســتدالِل علــى جــواِز االبتــداِء بــالنَِّكرِة، ألنَّ النكــرَة . )١()َشــرٌّ أَهــرَّ ذا نَــابٍ ( -١

، فالوْجـُه الـَّذي جـوََّز أْن يكـوَن  ما: َختَصََّصْت بَشَبِه الفاِعل، إذ َمْعَناه أَهـرَّ ذا نـاٍب إالَّ شـرٌّ

  .الَفاعُل نكرًة حاِصٌل له

اســـتدلَّ بـــه علـــى رأي ســـيبويه يف منعـــه . )٢()مـــا كـــلُّ ســـوداَء َمتْـــَرًة وال بيضـــاَء َشـــْحَمةً ( -٢

يـِة العطَف على عاِمَلِني مطلًقا، ووجُه االستدالل به أنَّه يكوُن على حـذِف املضـاِف، وتبق

  .وال كلُّ بيضاءَ : املضاِف إليِه على إعرابِه قبَل احلذِف، والتقديرُ 

  :وأمَّا أقواُل العرِب اليت اسَتَدلَّ �ا ابن هطيٍل، فِمْنها

نـََعــْم، بقــول عبــد اهللا بــن الــزبري، ملــْن : حــرَف إجيــاٍب مبعــىن) إنَّ (اســتدالله علــى جمــيِء  -١

  .)٣()إنَّ وصاحَبها): (كَ لَعَن اهللاُ ناقًة محلتين إليْ : (قاَل له

  .)٤(زائدةً ) كانَ (، على جميِء )َملْ يوَجْد كاَن ِمثُلُهمْ : (استدلَّ بقوِل العربِ  -٢

، وال ابـــُن )معونـــة الطالـــب(وأمَّـــا احلـــديُث الشـــريُف فلـــْم حيـــتج بـــه ابـــُن هطيـــل يف 

مــا يف ذلــك يواِفَقــاِن َمــْن يــرى عــَدَم جــواِز االستشــهادِ  باحلــديِث  احلاجــب يف شــرحه، وكأ�َّ

  .)٥(الشريِف يف إثباِت القواعِد واألحكاِم النحويَِّة، وذلك جلواز روايِة احلديِث باملعَىن 

                                                        
  .٤٣معونة الطالب : ينظر )١(
  .١٣١معونة الطالب : ينظر )٢(
  .٢٨٩معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٢٤٨معونة الطالب : ينظر )٤(
  .٥٠-٤٥، والنحاة واحلديث النبوي ٤٠االقرتاح : ف النحويني من االستدالل باحلديث النبوي يفينظر موق )٥(
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٧٩  

  المبحث الثاني

  موقف ابن هطیٍل من القیاس
  

  :تمهيد

َمحْــُل شــيٍء علــى آخــر ملشــاَ�ٍة، أو تقــدير شــيٍء علــى آخــر وتســويِتِه بــِه : "القيــاسُ 

ـــا ـــى َمحْــــ"، أو هــــو )١("ملماثَلــــٍة بينُهَمـ ُل فــــرٍع علــــى أْصــــٍل ِبعلَّــــٍة، وإجــــراُء ُحْكــــِم األصــــِل علـ

وهـو املقـيس، والِعلَّـُة : وهـو املقـيُس عليـِه، والَفـرْعُ : األْصـلُ : وله أربعُة أركـاٍن، هـي.)٢("الفرعِ 

  .)٣(اجلاِمَعُة، واُحلْكمُ 

وقــِد اســتعمَل النحويــون القيــاَس يف اللغــِة مــن أّوِل وضــعهم لقواعــد النحــو العــريب، 

هــو أوَُّل َمــْن بعَّــَج النحــو، ) هـــ١٢٧ت(قــد روي أّن عبــد اهللا بــن أيب اســحاق احلضــرمي ف

  .)٤(وَمدَّ القياسَ 

وقد كاَن استعماُل النحويَني األوائِل للقياِس ِفْطري�ا، واستمرَّ احلال على ذلك حـّىت 

، وأبــو )هـــ٣٩٢ت(، وابــن جــين )هـــ٣٧٧ت(جــاءْت طائفــٌة مــن العلمــاء، مــنهم الفارســي 

ــاري ال ــاروا إىل أنواِعــــه ) هـــــ٥٧٧ت(ربكـــات األنبــ ــُعوا الَقواعــــد للقيــــاس، وأشــ ــريهم، فوضــ وغــ

ُأخطـُئ : "وشرائطه، وممَّا يـدلُّ علـى اهتمـاِم هـؤالء العلمـاء بالقيـاِس وتقعيـِده قـوُل الفارسـي

  .)٥("يف مخسَني َمْسألًة يف اللغِة، وال ُأْخِطُئ يف واحدٍة من القياسِ 

  

                                                        
  .٤٢ملع األدّلة  )١(
  .٣٣٧إرشاد الفحول  )٢(
  .٧١، واالقرتاح ٤٢ملع األدلة : ينظر )٣(
  .٣١طبقات النحويني واللغويني : ينظر )٤(
  .٢/٩٠اخلصائص  )٥(
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٨٠  

  :)١(وعانوالقياُس اللُّغويُّ ن

وهـو إحلـاُق اللَّفـِظ بأمثالِـِه يف ُحْكـٍم ثـَبَـَت هلـا باسـتقراِء كـالِم العـرِب : القيـاس األصـلي -١

حــّىت انتَظَمــْت منــه قاعــدٌة عامَّــٌة، فــيمكن للمــتكلِِّم النظــُر إىل هــذه القاِعــدِة والقيـــاُس 

  .ِصَيِغ التصغري، والنََّسب، واَجلْمع، وغريها: عليها، وذلك يف مثلِ 

ــِم املخالفــِة هلــا يف : قيــاس التمثيــل -٢ ــِم ُحكــَم مــا ثـََبــَت لغريهــا ِمــَن الَكِل وهــو إعطــاُء الَكِل

نوِعها، ولكْن ُتوَجُد بينُهَما ُمَشا�ٌة من بعِض الُوُجوِه، كإجـازِة اُجلْمُهـوِر تـرخيَم املركَّـِب 

  :)٢(عانوقياس التمثيل نو . املزجيِّ قياًسا على األمساِء املنتهيِة بتاِء التأنيثِ 

ـَبهِ  -أ وهـو قيـاُس بَعـِض الكلـِم علـى بعـٍض، إذا انعَقـَد بينُهمـا َشـَبٌه مـن جهـة : قياُس الشَّ

  .املعىن أو ِمن جهِة اللفظِ 

ِقيُس واملقيُس عليه يف الِعلَِّة اليت يقُع يف ظـنِِّهْم أنَّ : قياُس الِعلَّةِ  -ب
َ
وهو أْن يشرتَك فيه امل

  .اُحلْكَم قاِئٌم عليها

، وقياِس التمثيل، وكاَن الكوفيُّـوَن : عمَل النحويُّوَن القياَس بنوعيهولقد است األصليِّ

أكثَر توسًُّعا من البصـريَني يف اعتمـاِدهم علـى القيـاِس، إذ جيعلـوَن مـن النَّـاِدِر أصـًال يـُْعَتَمـُد 

ــا  يقيُســون علــى عليــه يف القيــاِس، بيَنمــا البصــريُّوَن ال يقيُســوَن علــى الشَّــاذِّ أو النّــادِر، وإمنَّ

  .)٣(املشهور الشائع، والشَّاذُّ عندهم ُحيَفُظ وال يُقاُس عليه، أو يردَّونه عن طريِق التَّأِويل

  :أّما موقُف ابن هطيل من القياس فيتلّخُص مبا يأيت

  .موقفه من القياس األصلي -

 لقـــد اعتمـــد ابـــُن هطيـــٍل القيـــاَس األصـــلي كـــدليٍل علـــى صـــحَِّة األحكـــاِم الّنحويَّـــِة،

ويـــرى أنَّ القيـــاَس يعـــين ُوُجـــوَد قاعـــدٍة كلّيـــٍة نتَجـــْت عـــن اســـتقراِء كـــالم العـــرب، فيُقـــوُل يف 

                                                        
  .٢٧ة القياس يف اللغة العربي: ينظر )١(
  .٧٧ -٧٥القياس يف اللغة العربية : ينظر )٢(
  .١٧٦، ٩٦، واملدارس الّنحوية، خلدجية احلديثي ١٦٢-١٦١املدارس النَّحويّة، لشوقي ضيف : ينظر )٣(
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وذلـــك ألنـَّـُه قَــد ُعِلـــَم ضــابٌط ُكلّـــيٌّ : "حديثِــِه عــن َحـــذِف الفعــل يف املفعــول املطلـــق قياًســا

  .)١("باالستقراء، وعلم أّ�م حيذُفون معه الفعل لزوًما

يــاس األصــلي يف بعــِض املواضــع، وُيشــُري يف قياســه إىل ويَعَتِمــُد ابــن هطيــل علــى الق

ـــك قولـــــه يف  أفْـَعـــــل (القاعـــــدِة الكليَّـــــِة الـــــيت ُوجـــــدت بعـــــَد اســـــتقراء كـــــالِم العـــــرِب، مـــــن ذلــ

ِمـن ) آخـر(، و )آخـر(تأنيـث ) أخـرى(، و )ُأخـرى(فألنَُّه مجـٌع لــ ) ُأَخر(وأّما ): "التَّفضيل

ســَتعَمَل إذا ُقِطــَع عــن الــّالم واإلضــافة إالَّ         بــــ ، وقياُســُه أالّ يُ )أفْـَعــل التَّفضــيل(بــاب 

مبعنــاه ُعلِــَم أنـَّـُه معــدوٌل عـــن ) ُأَخــر(آَخــُر مــن كــذا، فلّمــا قــالوا : ، فعلــى هــذا أْصــُله)ِمــنْ (

  .)٢("ذلك

وُهنــاَك مواضــُع َضــعََّف فيهــا ابــن ُهطيــل آراء بعــض النُّحــاة أو ردَّهــا ُمعتِمــًدا علــى 

ــ ماع عـن الفصــحاء، وِمــن ذلــك تضـعيُفه لــرأي الكــوفيَِّني يف جــواِز القيـاس األصــلي مــع السَّ

وذلـك ملـا فيـه ِمـْن ُخمالفـِة القيـاس واسـتعمال : "وشـبهه، إذ قـال) من الثَّالثة األثواب: (حنو

الفصـحاء، أّمـا خمالفـة القيـاس فإل�ـم مجعــوا بـني تعـريفني، وأمـا اسـتعمال الفصـحاء، فــألنَّ 

  .)٣("…ثوابثالثة األ: املسُموَع َعْنهم

قبــَل ) إنّ (ومـن ذلـك أيًضــا َردُّه لـرأي املــربد والكسـائيِّ يف جــواِز العطـِف علــى حمـلِّ 

ـَع : "، فقال)إنك وزيٌد ذاهبان: (متاِم اخلِرب، إذا كان امسها مبني�ا، حنو وحجَُّتهمـا أنّـه قَـْد مسُِ

  .)٤("َعنُهْم، وهو مردوٌد ملخالفِتِه القياس، واستعمال الفصحاء

املخّفَفــة علــى األفعــال ) إنِ (لــك أيًضــا ردُُّه لــرأي الكــوفيني يف جــواز دخــول ومــن ذ

يعــين أنَّ الكــوفيَِّني َعمَُّمــوا دخوَهلــا : "ُعموًمــا، ســواء كانــت ناســخًة أو غــري ناســخٍة، فقــال

  :على األفَعاِل، وأنشدوا] املخفََّفة) إنِ : (أي[
  

  ُقوبُة المتعمِّدِ وَجَبْت عليَك عُ   باهللا ربَِّك إْن قَـتـَْلَت لمسلًما
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  .١٧معونة الطالب  )٢(
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  .)١("وليس بشيء، خلروِجِه عِن القياس واستعماِل الفصحاءِ 

ــَعْت بعــــَد  ، وهـــو قاعــــدٌة ُمطّـــردٌة، ُوِضـ ســـتِمرَّ
ُ
كمـــا اســـتعَمَل ابـــُن هطيــــٍل القيـــاَس امل

بتقـــدير ) إيـَّـاك أْن َحتــِذف: (اســتقراِء كــالِم العـــرِب، مــن ذلــك مـــا ذكــَرُه يف جــواز أْن يقـــال

، وهـذه )٢("قياًسـا ُمسـتمر�ا) أنَّ (و ) أنْ (ذلك ألنَّ حروَف اجلرِّ ُحتـَذُف مـع و : "، قال)ِمنْ (

  .قاعدٌة ُمطَّرَِدةٌ 

ـــيِغ  كمـــا اســـتعمل ابـــُن هطيـــل القيـــاَس األصـــليَّ يف الصـــيِغ، فأشـــار إىل بَعـــِض الصِّ

َهـــا علـــى القيـــاِس إالّ ) "الصِّـــَفة املشـــبـََّهة(القياِســـيَِّة، مـــن ذلـــك قولـــه يف  األلـــواُن ومل يـــأِت ِمنـْ

ا أتْت على    .)٣("، وِشْبِههِ )أْدَعجَ (، و )أْسَودَ (، و )أبيضَ (، كـ )أفْـَعلَ (واحلَِلى، فإ�َّ

  :موقفه ِمن ِقياِس التمثيل -

علــى قيــاس التمثيــل، والســيما قيــاَس ) معونــة الطالــب(لقــد اعتمــد ابــن هطيــل يف 

ن الِعلـة، أّمـا اعتمـاده الِعلَِّة منـه، وسـيتم حبـُث هـذا عنـد احلـديث عـن موقـف ابـن هطيـل مـ

  :ومنه. على قياس الشََّبه فهو قليلٌ 

ُم الّتمييـــزُ : "قولـــه: "قياُســـه متيـــُز اجلملـــِة علـــى الفاِعـــِل، قـــال -١ أمَّـــا متييـــُز املفـــرِد " وال يتقـــدَّ

ــْعِف عاملِـــِه، وأمَّـــا متييـــُز اجلملـــِة فألنَّــــُه يف املعـــىن فاِعـــٌل، والفاِعـــُل ال يتقـــدَّم علــــى  فلُضـ

  .)٤("الِفْعلِ 

يعـين : "يف عَدِم جواِز التقـدِمي ، قـال) أنْ (قياُسه معموَل املصدِر على معموِل ما بعد  -٢

ٌر بــ )أعجبين زيًدا ضربٌ : (أنََّك ال تقولُ  والفعـِل، فكمـا أنـَّه ال يتقـدَُّم ) أنْ (، ألنَّه ُمقدَّ

  .)٥("عليها، ألّ�ا موصولٌة، وكذلك هذا) أنْ (معموُل ما بـَْعَد 

  

                                                        
  .٢٨٠معونة الطالب  )١(
  .٧٩نة الطالب معو  )٢(
  . ٢٠٨معونة الطالب  )٣(
  .و ٩٣، والتاج املكلل ٩٥معونة الطالب  )٤(
  .٢٠١معونة الطالب  )٥(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٨٣  

  لثالثالمبحث ا

  موقف ابن ُهطیل من الِعّلة

  :تمهيد

بدأ االهتماُم بالعلَِّة مع بدايـِة الـدَّْرِس النحـويِّ، فكـاَن مـن الطبيعـي نتيجـَة انشـغاِل 

ـــروا تلـــَك الظــــواهِر  ــَب اللُّغـــِة، ومراقبـــِة الظـــواهِر اإلعرابيـَّــِة أْن يفسِّ النحـــويَني مبالحظـــِة تراكيـ

وقد ُعـرَف عـن َعـدٍد مـن النَّحـويَني األوائِـل . علومِ معتمديَن على ما شاَع يف عصرِهم من ال

أنَّــه مــدَّ القيــاَس، ) هـــ ١٢٧ت (اهتمــاُمهم بالِعَلــِل، فــذُكَر عــن ابــن أيب إســحاق احلضــرمي 

ِممَّــْن فَـَتُحــوا البــَاب علــى ) هـــ١٧٥ت(، وكــاَن اخلليــُل بــن أمحــد الفراهيــدي )١(وشــرح الِعَلــلَ 

  .)٢(يِههامصراَعيِه للنظِر يف اللُّغِة، وَتوج

والعلَّـــُة تـَُقـــوم علـــى اســـتنباِط أوضـــاٍع ومقـــاييَس، وهـــذا االســـتنباُط مقـــرتٌن باألُصـــوِل 

ُم الزجاجيُّ ِعَلَل النحِو على ثالثِة أضُرٍب هي   :)٣(املنِطِقيَِّة والكالميَِّة، ويـَُقسِّ

  .ِعلٌل تْعليميَّةٌ  -١

  .ِعلٌل قياسّيةٌ  -٢

  .ِعلٌل َجدلّيٌة نظريَّةٌ  -٣

ُل التعليميّـــُة فهــي الـــيت يتوّصــُل �ــا إىل تعلُّـــِم كــالِم العـــرِب، ألنَّــا مل نســـمْع  أّمــا العلــ

ا مسعنا بعًضا ِفقْسَنا عليه نظريَه   .)٤(كالمها كلَُّه لفظًا، وإمنَّ

وأّمــــا الِعَلــــُل الِقياســــيَُّة فهــــي الَّــــيت يــــذُكُرها البــــاِحُثوَن يف العربيَّــــِة بــــدعوى أنَّ العــــرَب 

الـَّيت اعتـلَّ �ـا ) ِعلَّـِة املشـا�َِة للِفْعـلِ (، وذلـَك مثـُل )٥(ليهـا أحكـاَم ألَفاِظهـاَراَعْتها، َوبَنـْت ع

  .)٦(النَّْصبَ ) إنَّ (النحويُّوَن يف عمِل 

                                                        
  . ٢/٤٢بغية الوعاة : ينظر )١(
  .٦٥اإليضاح يف علل النحو : ينظر )٢(
  .٦٤املصدر نفسه : ينظر )٣(
  . املصدر نفسه، املوضع نفسه: ينظر )٤(
  .٧٥ربّية القياس يف اللغة الع: ينظر )٥(
  .٦٤اإليضاح يف ِعلل النحو : ينظر )٦(
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وأّمـا الِعلَّـُة اجلدليَّـُة النظريـَُّة فهـي الِعلَّــُة الداِخلـُة يف ِنطـاِق اجلَـَدَل واملنطـِق كقــوهلِِْم يف 

مــن أيِّ جهـــٍة شـــا�ْت هــذه احلـــروُف األفَعـــاَل، ): إنَّ (حـــول  اإلجابــِة علـــى األســئلة اآلتيـــة

  .)١(وبأّي األفْـَعاِل شبَّهوها؟، وغريها من األسئلة

إىل رفــــض الِعَلــــِل الثــــواين والثوالــــث ) هـــــ٥٩٢ت(وقــــد ذهــــب ابــــُن مضــــاء الُقــــرطيبُّ 

ا جيــب أْن وممّـ: "، إذ يـرى أنَّ هـذه الِعلـَل ميكـن االسـتغناء عنهـا، فقـال)القياسـية واجلدليّـة(

والفــرُق بــني الِعلــل األَول والِعلــِل الثــواين أنَّ . …يســُقَط مــن النحــو الِعلــُل الثــواين والّثوالــث

ــْدرِك ِمنَّــا بــالنَّظِر، والِعلَــِل 
ُ
الِعَلــل األَوَل مبعرفتهــا حتُصــل لنــا املعرفــُة بــالنُّطق بكــالِم العــرِب امل

ستَـْغَىن عْنها يف ذلك
ُ
  .)٢("الثواين هي امل

اك حنـــوٌي مل يأُخـــْذ بالِعلَّـــِة، فـــالنحويون يـــروَن أنَّ الَعـــرَب بلغـــوا الغايـــَة يف ولـــيس هنـــ

إقاَمِة كالمهم على مقاِصَد معلومـٍة هلُـْم وُوُجـوٍه حياولوَ�ـا، فالِعلَّـُة عنـدهم أْصـٌل ُلغـوّي ُمِهـمٌّ 

  .يُوجَُّه ِ�َا تركيُب الَكالِم، وتُفسَُّر كثٌري من الظواهر اللغويَّةِ 

َع ابُن هطيٍل املتقّدمَني من النحـويَني يف توجيـِه الظـواهِر النحِويـَِّة وتعليِلهـا، ولقد تاب

ــا اســِتفاَدة مــن مــنهِج ابــن احلاجــب يف التَّعليــل وفيمــا يــأيت تفصــيل موقفــه مــن . واســتفاَد أميَّ

  :الِعلَّة النحويَّة

  :اهتمامه بالِعلل الثَّواني

ــ ل الثــواين والثوالــث، فهــو غالًبــا يقــُف مل يكــن ابــن هطيــل مبالًغــا يف االهتمــام بالِعل

ا، أمَّــــا الِعَلـــــُل  ــــٍة جــــد� عنــــد الِعلَّــــِة األوىل، وال يَتطَــــرَُّق إىل الِعلَــــِل الثـَّـــواين إالَّ يف مواضــــَع قليل

  .الثَّوالُث فلم أِجْد نص�ا يدلُّ على اهتماِمِه ِ�ا

ــيت ذكـــَر فيهـــا ِعلَـــًال ثانويـــة قولـــه يف ِعلَّـــِة َعـــ ): عســـى(َدِم تصـــرُِّف ومـــن املواِضـــع الـَّ

ِنِه معـــَىن اإلنشـــاِء، فأْشـــَبَه احلـــرَف ِمـــْن حيـــُث إنَّ معـــاين اإلنشـــاِء أْصـــُلها أْن " وذلـــك لتضـــمُّ

  .)٣("تكوَن باحلروفِ 

                                                        
  .٦٥املصدر نفسه : ينظر )١(
  .١٣١، ١٣٠الرد على النحاة  )٢(
  .٢٥٢معونة الطالب  )٣(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٨٥  

َمْعـَىن اإلنشـاِء، ُمثَّ َعلَّـَل كـوَن معـاين ) عسـى(فهو يـرى أنَّ الِعلّـة األوىل هـي َتَضـمُُّن 

  .اإلنشاِء ُمرتَِبَطًة باحلُروفِ 

  

  ):معونة الطالب(نوُّع الِعَلل في ت

ــِت الِعلــــُل يف  ــب(تَنوََّعـ ِعلّــــة الشـــبه، واحلمــــل علـــى النقــــيِض،     : ، مثـــل)معونـــة الطالــ

  :واالستغناِء، والتَّناُسِب، والطُّوِل، واللَّبِس، وغريها، وفيما يأيت بيان ذلك

  :الشبه

ي مـن الِعلـل الـيت هلــا ، وهـ)معونـة الطالـب(وهـذه الِعلـة وَرَدْت يف مـواطَن كثـريٍة مـن 

ــَبُه يف هــذه الِعلــِل يكــوُن معنوي�ــا أو لفظي�ــا، وابــُن هطيــٍل يشــري  عالقــٌة وطيــدٌة بالقيــاِس، والشَّ

إىل الّشَبِه من خالِل تضمُِّن كلمٍة معىن كلمـٍة ُأخـرى، أو يـربُط بـني كلمتـِني بـرابِط التشـابُِه 

  .يف احلروِف واحلركاتِ 

  : علَّلها ابُن هطيٍل �ذه الِعلَِّة ما يأيتومن الظواهِر اللغويّة الَّيت

  .)١(َعلََّل َعَمَل املصدِر َعَمَل فعِلِه بشَبِه املصَدِر بالفعلِ  -١

َضـارع، مـن حيـُث الزِّنـُة، وداللتُـه  -٢
ُ
َعلََّل عمل اسِم الفاعـِل َعَمـَل ِفْعلـه بَشـبِهِه بالِفعـِل امل

  .)٢(على املصدر، وغري ذلك

  .)٣( اِء األفَعاِل مبشا�ِتها لألفعاِل اليت هي ِمبْعَناهُ َعلََّل بناَء أمس -٣

بالِفعـِل، وهـذا الشـبه هـو ِعلَّـُة ) إنَّ وأخوا�ـا(شبََّه احلروَف الداخلَة علـى املبتـدإ واخلـِرب  -٤

ـا تقتضـي أمـريِن كمـا أنَّ : "َعَمِل هذه احلروِف، فقال ووْجُه َشـبِهها بالفعـِل املتعـدي أ�َّ

ــا علــى ثالثــِة أحــرٍف فصــاعًدا، : َي يقتضــي أمــرينالِفعــَل املتعــدِّ  فــاعًال، ومفعــوًال، وأل�َّ

  .)٤("َمبنيٌَّة على الفتِح كاألفعالِ 

                                                        
  . ٢٠٠معونة الطالب : ينظر )١(
  .٢٠٣معونة الطالب : ينظر )٢(
  .١٦٤معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٢٧٤معونة الطالب : ينظر )٤(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٨٦  

ــرِف بالفعــل -٥ ألنَّــه عنــد اجتمــاِع العلتــِني أشــبَه الفعــَل : "يقــوُل يف َشــَبِه املمنــوع مــن الصَّ

  :الذي هو فرُع االسِم من َوْجَهنيِ 

  .عنه، وهو غُري مستْغٍن، وما كان مستغنًيا فهو األصل أّن االسم ُمستَـْغنٍ ): أحدمها(

أنَّ الفعــَل ُمشــتقٌّ مــن االســِم، واملشــتقُّ فَــرٌع مــن املشــتقِّ منــه، فلــذلك ُقِطــَع عّمــا ): والثــاين(

  .)١("ليس يف الفعل، وهو اجلرُّ والتنوينُ 

  .)٢(ذَكَر أنَّ الفعَل املَضارَِع استحقَّ اإلعراَب لَشَبهِه باالسمِ  -٦

ُ بــه مــن قرينــِة الـــتكلُِّم  -٧ ذََكــَر أنَّ املضــمرات مبنيـَّـٌة، الحتياجهــا يف وضــِعها إىل مــا تتبــنيَّ

  .)٣(واخلطاِب، فاشبهِت احلرفَ 

ــْت )بـَْعـــدُ (و ) قبـــلُ (املقطوعـــَة عـــن اإلضـــافِة، كــــ ) املبنيـَّــةَ (ذَكـــَر أّن الظـــروَف  -٨ ـــا بُِنيَـ ، إمنَّ

  .)٤(رِف إىل غريِهالحتياجها إىل ذلك املنوّي، كاحتياِج احل

ذََكـــَر أنَّ املوصـــوالِت مبنّيـــٌة، الحتياِجهـــا يف متاِمهـــا ُجـــزًءا إىل ِصـــَلٍة وعائـــٍد، فأشـــبهِت  -٩

  .)٥(احلرفَ 

ــارِة،  -١٠ ــــِة اإلشــ ُ بــــِه مــــن قرين ـــنيَّ ــا تَتبـ ـــا إىل مــ ــارِة مبنيَّــــٌة، الحتياِجهـ ذََكــــَر أنَّ أمســــاَء اإلشــ

  .)٦(فأشبهِت احلرفَ 

يشــبُه املضـــاف، وذلــك مـــن جهــِة حـــذف نــون الصَّـــدِر، ) عشـــرَ  اثــين(أشــار إىل أنَّ  -١١

  .)٧(وهي ِعلَُّة إعرابهِ 

ْضَمِر يف حنو -١٢
ُ
  .)٨()أدعوك: (ذَكَر أّن املناَدى إّمنا ُبين لشَبِهِه بامل

                                                        
  .١٥الب معونة الط: ينظر )١(
  .٢٢٢معونة الطالب : ينظر )٢(
  .١٤٠معونة الطالب : ينظر )٣(
  .١٧٣معونة الطالب : ينظر )٤(
  .١٥٥معونة الطالب : ينظر )٥(
  .١٥٣معونة الطالب : ينظر )٦(
  .١٦٧معونة الطالب : ينظر )٧(
  .٥٩معونة الطالب : ينظر )٨(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٨٧  

  الحمل على النقيض

، وهــي نَقــيُض )َكــمْ (يف صــدِر الكــالِم حبمِلهــا علــى ) ُربّ (عّلــل ابــُن هطيــٍل وقــوع 

  .)١("يف التكثريِ ) كمْ (وذلك ألّ�ا إلنشاِء التَّقليِل مثل : "، فقال)ُربَّ (

  السماع

علَّـــَل ابـــُن هطيـــٍل جـــواَز الَفصـــِل بـــني فعـــل التعجـــِب ومفعولِـــه بـــالظَّرِف، علـــى رأي 

َع عنهم: "املازينِّ، بالّسماع، فقال   .)٢()"ما أحسَن بالرَُّجِل أْن َيصُدقَ : (وذلك ألنَّه مسُِ

  الثـَِّقل -خفيفالتَّ -كثرة االستعمال 

الربُط بني كثرِة االستعماِل والتخفيِف، ومن هذه املواضـع ) معونة الطالب(وَرَد يف 

  :اليت جاَء فيها هذا الرَّبُط ما يأيت

ـــال - ــرتاِط العلميَّــــِة يف االســــِم املــــرخَِّم، قـ وذلــــك ألنَّ نــــداَء األعــــالِم هــــو : "يف اشــ

  .)٣("يفَ الكثُري يف الكالِم، فناَسَب لكثرتِِه التَّخف

  :بالكسِر، قال) يا ابن أُمِّ (و ) يا ابَن عمِّ : (يف نداِء املَضاِف إىل الياِء مثلِ  -

، وإْن مل يُكــْن مــن بَابــِه، فَـُعوِمــَل معاملتَــُه )يــا غالمــي(وذلــك ألنَّ هــذا َكثـُــَر كثــرَة "

  .)٤("ملشاركِته له يف السَّببِ 

ـــا غــــالمِ : "(يف نـــداء حنــــو - وأمَّــــا َحـــذُفها وبقــــاُء : "الكســــرِة، قـــالحبـــذِف اليــــاِء وإبقـــاِء ) ي

  .)٥("الكسرِة، فللتخفيِف، للكثرة

                                                        
  .٢٦٩معونة الطالب  )١(
  .٢٥٦معونة الطالب  )٢(
  .٦٧الطالب  معونة )٣(
  .٦٥معونة الطالب  )٤(
  .٦٤معونة الطالب  )٥(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٨٨  

أّمـا الثـَّقـُل فهــو نَقـيُض اِخلفَّـِة، وهــو مـرتَبٌط بقلَّـِة االســتعمال، كمـا أنَّ اِخلفَّـة مرتبطــٌة 

ن بكثــرة االســتعماِل، كمــا أّن ُكــًال منهمــا ِعلـَّـٌة صــوتِيٌَّة مسعيـَّـٌة ذاُت ِصــفٍة نســبيٍَّة ختتلــُف مــ

  :ما يأيت) معونة الطالب(ومن األمثلة على اِخلفَّة يف . شخٍص آلخر، وليَس ميزانًا ُمطَّرًدا

  .)١(عند اإلضافة) الضاربان زيًدا(حذُف النُّون ِمْن حنِو  -١

  .)٢(ِخفَُّة االسِم الثُّالثيِّ الساكن األوسِط، وهي عّلُة َصْرِفهِ  -٢

  .)٣(، ألنَّ األلَف أَخفُّ )يا غالما(إبداُهلم من الياِء ألًفا، يف حنِو  -٣

  .)٤(اِخلّفُة يف احلركاِت، ذكر أّن املاضي ُبين على الفتِح، ألّن الفتَح أخفُّ احلركاتِ  -٤

) بــاب قــاضٍ (ومــن األمثلــِة علــى الثـَِّقــِل تقــديُر اإلعــراِب يف �ايــِة االســِم املنقــوِص 

  .)٥(رفًعا وجر�ا

  

  مراعاة اللفظِ 

أمثلــٌة علــى ) معونــِة الطالــبِ (َب تُراعــي اللفــَظ يف كالِمهــا، ويف مــن املعلــوِم أنَّ العــر 

، فهـو يتبَـُع املنعـوَت يف اإلعـراِب والتعريـِف والتنكـري، وال )النعـِت السَّبــيبِّ (يف : ذلك، منهـا

ـا: "قال ابُن هطيـٍل ُمعلِّـًال ذلـك. يتبُعه يف اإلفراِد والتثنَيِة واجلمع، والتذكِري والتأنيثِ 
َّ
 ألنـَُّه مل

ُجعِــَل ِصـــفًة لـــذلك املوصـــوِف مــن حيـــُث ا�ـــاُز واللفـــُظ، ُجعِــَل تابًعـــا لـــه يف هـــذه األشـــياِء 

  .)٦("ُمراعاًة للْفظِ 

                                                        
  .١١٤معونة الطالب : ينظر )١(
  .٢٠معونة الطالب : ينظر )٢(
  .٦٤معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٢٢٠معونة الطالب : ينظر )٤(
  .١١معونة الطالب : ينظر )٥(
  .١٢٦معونة الطالب : ينظر )٦(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٨٩  

  المبالغة

يف التعجُّـِب ممـَّا يُبـىن منـه ) أفْـَعـلَ (اشرتاَط بناء ) معونة الطالب(علََّل ابُن هطيٍل يف 

ا َقَصـدوا امل: "بقوله) أفَعُل التفضيل(
ّ
بالغـَة بالتَّعجُّـِب أجـَروه يف مـا َجـَرى فيـه وذلك ألّ�م مل

بالَغةِ )أفَعُل التفضيلِ (
ُ
  .)١("، التّفاِقهما يف امل

  

  االستغناء

  :استعماُل هذه الِعلَِّة يف مواضَع قليلٍة، ِمْن ذلك) معونة الطالب(َوَرَد يف 

  )٢().ِكال(وأخواِ�ما استغناًء بـ ) أْكَتعَ (و ) أْمجَعَ (امتناع تثنيِة  -١

  .)٣()إىل(على املضمِر استغناًء بـ ) َحىتَّ (امتناع ُدُخوِل  -٢

  التناُسب

ــــه تعـــــاىل ــن ِعَلـــــِل َصـــــْرِف غـــــري املنصـــــرف، يف حنـــــِو قولِـ سالســـــًال : وهـــــي ِعلَّـــــٌة مـــ

ـا انضـمَّْت ) سالسال(أمَّا : "، فقال)٥(وأكواٍب كانت قواريًرا، و )٤(وأغالًال 
َّ
فألنـَّه مل

َحُســَن أن يـُـــَردَّ �ــا إىل أصــلِه، مراعــاًة للتـََّناُســِب، وأمَّـــا انضــمَّْت إىل االســم أمســاٌء منصــرَفٌة 

وحنــوه، فألنَّــه رأُس آيــٍة، ورؤوس اآلي يف أخواِ�ــا بــاأللِف، َفَحُســَن َصــرفُه ليوقــَف ) قــواريًرا(

  .)٦("عليه باأللِف، فُتناِسَب رؤوَس اآلي

لَحـ
ُ
ِق بـه إذا أضـيَفا إىل يـاِء ويُرِجُع إىل هذه الِعلّـة كسـَر آخـِر االسـِم الصَّـحيِح أو امل

  .)٧("وذلك ليناِسَبها: "املتكلِِّم، قال

                                                        
  .٢٥٥معونة الطالب : ينظر )١(
  .١٣٣معونة الطالب  :ينظر )٢(
  .٢٦٦معونة الطالب : ينظر )٣(
  .٧٦/٤سورة اإلنسان  )٤(
  .٧٦/١٥سورة اإلنسان  )٥(
  .١٦معونة الطالب  )٦(
  .  ١١٩معونة الطالب  )٧(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٩٠  

ومن أمثَلِتها بِنَـاُء الفعـِل املاِضـي علـى ) ا�اَنَسةُ (ويتَِّصُل �ذه الِعلَّة ِعلٌَّة أخرى هي 

ــمِّ عنــد اّتصــاِلِه بــالواوِ   ُضــمَّ لغــرِض ُجماَنســِة َحــرِف الِعلـَّـةِ ) فَـَعلُــوا: (وذلــك حنــو: "قــال. الضَّ

  .)١( )"َضربا(و ) َضَرَبِين : (حلركِة ما قبله، كما يف قولك
  

  الدَّاللة

ــِرب جـــــواًزا، كقـــــوِل  ومـــــن الّداللـــــِة داللـــــُة القرينـــــِة، وهـــــي ِعلَّـــــٌة حلـــــذِف املبتـــــدإ أو اخلـــ

وذلـك لداللـة القـرائِن علـى : "، قـال)َخرجـُت فـإذا السـبعُ : (، وحنـو)اهلالُل واهللا: (املستهلِّ 

: ، قــال)لــوال زيــٌد لكــاَن كــذا: (يًضــا ِعلَّــُة َحــذِف اخلــِرب ُوُجوبًــا يف حنــووهــي أ. )٢("احملــذوفِ 

وذلـَك ألنَّ فيـِه قرينَـٌة ُتشـِعُر خبُصوِصـيَّتِه، ولفظًـا ملتزًمـا ذكـرُُه يف موضـِعه، فكـاَن فيـِه توفيـٌة "

داِء يف وهـي أيًضـا ِعلَّــُة حـذِف حـرِف النِّــ. )٣("بـاملعَىن والّلفـِظ مجيًعــا، فـالتزَِم احلـذُف لــذلك

  .)٤()أيُّها الرَُّجلُ : (مثلِ 

  

  الطُّول

  :اعتمَد ابُن هطيٍل على هذه الِعلَِّة يف تعليل ما يأيت

ــِم املوُصــوِف بـــ  -١ ــٍم، قــال) ابــن(يف اختيــاِر الفــتِح يف الَعَل وذلــك لطولِــِه : "ُمضــاًفا إىل َعَل

  .)٥("بغريِه مع الكثرِة، وكوِن الفتِح أَخفَّ من الضَّمِّ 

ـــا -٢ ـــاليف زيـــ وذلــــــك ألنَّ غرَضــــــُهم تطويــــــُل : "دِة األلــــــِف يف آخــــــِر االســــــِم املنــــــدوِب، قـــ

، وزيادُ�ا أكثرُ  ا أَخفُّ   .)٦("الصوِت، فجوَّزوا الزياَدَة لذلك، وكانِت األلُف أْوَىل، أل�َّ

  .)٦("أكثرُ 

                                                        
  .٢٢٠معونة الطالب  )١(
  .٤٨معونة الطالب  )٢(
  .٤٨معونة الطالب  )٣(
  .٧٠معونة الطالب  )٤(
  .٦٣معونة الطالب  )٥(
  .٦٩لطالب معونة ا )٦(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٩١  

نَفِصــِل عنــد الَعْطــِف علــى الضــمِري املرفــوِع املتَّصــِل،  -٣
ُ
يف جــواِز تــرِك التأكيــِد بالضــمِري امل

  .)١("وذلك لطوِل الكالِم بالَفْصلِ : "، قال)ضربُت اليوَم وزيدٌ : (َوَقَع َفصٌل، مثلإذا 

  اللَّْبسُ 

  :وَقِد اعتمَد ابن ُهطيٍل على هذه الِعلَّة يف املواضِع اآلتية

ـــاَب : "مـــن األلـــواِن والعيـــوب، قـــال) أفْـَعـــل التفضـــيل(يف امتنـــاع اشـــتقاِق  -١ وذلـــك أنَّ ب

مـن غـِري اعتبـار الزيـاَدِة علـى غـريِه، ) أفْـَعـلَ (يِه الصِّفاُت على األلواِن والعيوِب جاءت ف

  .)٢("الذي ليس للتفضيلِ ) أفْـَعلَ (، ألُلِبَس بـ )أفْـَعل التفضيل(فلو ُبِينَ منها 

يف ُوجــوِب انفصــاِل الضــمِري إذا ُأســِنَدت إليــِه ِصــفٌة جــرْت علــى غــِري َمــْن هــي لــه، يف  -٢

ـا َوَجـَب انفَصـاُلُه ملـا يـؤدِّي إليـِه االتصـاُل مـن : "، قـال)يِهْنٌد زْيٌد ضاربُتُه هـ: (حنوِ  وإمنَّ

  .)٣("اللبِس يف كثٍري من مواِقعها، خبالِف الِفْعلِ 

  

  الَفْرق

  :ذكَر ابُن هطيٍل هذه الِعلََّة لعَدٍد من الظواهِر اللغويَّة، منها

ـم قَـ) أْمحَرَ (مل جتمِع العرُب حنو  -١ ا، أل�َّ
ً
هـذا ) أفْـَعـَل التفضـيلِ (د مجُعـوا َمجْـَع ُمـذكٍَّر سـامل

مل جيمُعوُه هـذا اجلمـَع فَـْرقًـا بينـُه ) سكران(اجلمَع، فقَصُدوا الَفْرَق بَني البابني، وكذلك 

  .)٤()ندمان: (، حنو)فعالنة -َفعالن(وبني 

ضارعِة عند اشـتقاق اسـم الفاعـل مـن غـِري الثُّالثـي إّمنـا هـو  -٢
ُ
َجْعُل امليِم مكان حرِف امل

  .)٥(الفرِق بَني االسِم والفعلِ  لغَرضِ 

                                                        
  .١٢٩معونة الطالب  )١(
  . ٢١٣معونة الطالب  )٢(
  .١٤٤معونة الطالب  )٣(
  .١٩٧معونة الطالب : ينظر )٤(
  .٢٠٣معونة الطالب : ينظر )٥(



  

  الفصل الثالث
  

  

  
٩٢  

  التنبيه

  :اعتمَد ابن هطيٍل على هذه الِعلَّة يف عدٍد من املواضع، منها

ــا أعربــوا )يــا أيُّهــا الرَُّجــلُ : (يف حنــو -١ باحلركــِة الــيت كــاَن يســتحقُّها لــو باشــَرُه ) الرَُّجــل(، إمنَّ

  .)١(النداء، تنبيًها على أنَّه املناَدى

: الـيت لنفـي اجلـنس، إذا كـان مفـرًدا، علـى مـا كـان يـُْنَصـُب بـِه، قـال) ال(يف بنـاِء اسـم  -٢

  .)٢("وُبين على َحركٍة تنبيًها على أنَّ أصَلُه اإلعراُب، وخصَّ بالفتِح طلًبا للتخفيفِ "

: ، قــال)بـَْعــدُ (و ) قبــلُ (يف بنــاِء الظُّــروِف علــى حركــٍة، إذا قطعــْت عــن االضــافِة، حنــو  -٣

كـٍة تنبيًهـا علـى أنَّ أصـَلها اإلعـراُب، وُخصَّـْت بالضَّـمَِّة خمالفـًة حلركِتهـا وبُِنَيْت على َحر "

  .)٣("يف حالِة اإلعرابِ 

وذلـك للتـَّْنِبيـِه علـى : "الـَّيت للتفصـيل، قـال) أّمـا(يف إلتزاِم حـذِف الِفْعـِل الـداخل عليـه  -٤

  .)٤("أنَّ املقُصوَد �ا ُحكُم االسِم الواقِع بعدها

إىل أنَّ ابـَن هطيـل قـد يـأيت بـأكثَر مـن ِعلَّـٍة يف املوضـع الواِحـِد، مـن  وجتـُدُر اإلشـارةُ 

) ابــن(، إذا َعلَّــَل اختيــاَر الفــتح يف الَعَلــِم املوصــوِف بـــ)الطــول(ذلــك مــا ســبَق ذِكــرُُه يف ِعلَّــِة 

ـــٍم، بعلَّـــة طـــول الَعَلـــم بغـــريِه مـــع كثـــرة االســـتعماِل، وكـــوِن الفـــتِح أَخـــفَّ ِمـــَن  ُمضـــاًفا إىل َعَل

ــمِّ  ، إذا قِطَعــْت )بعــدُ (و ) قبــلُ (، إذ َعلَّــَل بنــاَء الظُّــروِف حنــو )التنبيــه(وأيًضــا يف ِعلَّــة . الضَّ

عـــن اإلضـــافِة، بعلَّـــة التنبيـــه علـــى أنَّ أصـــَلها اإلعـــراُب، وعلَّـــل اختصاَصـــها بالضـــمَِّة بعلّـــِة 

 .املخالفِة حلركِتها يف حالِة اإلعرابِ 

                                                        
  .٦٢معونة الطالب : ينظر )١(
  .١٠٥معونة الطالب : ينظر )٢(
  .١٧٣معونة الطالب  )٣(
  .٢٩٩معونة الطالب  )٤(



  

  

  الفصل الرابع
  

  )شرح ابن الحاجب(و ) معونة الطالب(بین 
  

  .منهج ابن هطيل في االختصار: المبحث األول

  .سماٌت اتفقا فيها: المبحث الثاني

  ).شرح ابن الحاجب(َز بها سماٌت تميـَّ : المبحث الثالث

  ).معونة الطالب(سماٌت تميـََّز بها كتاب : المبحث الرابع

 



  

  الفصل الرابع
  

  

  
٩٥  

  المبحث األول

  منهج ابن هطیل في االختصار

  

ــب(ملْ ُخيــــل ابــــُن هطيــــٍل يف  ــارُُه يف ) معونــــة الطالــ باملــــاّدِة النحويَّــــِة، ومل يـُــــَؤثِّر اختصــ

ــارُه جـــاء يف  اســـتيعاِب املـــادَِّة النحويَّـــِة املوجـــوَدِة يف شـــرِح ابـــِن احلاجـــِب، ورأيـــُت أنَّ اختصـ

  :أربعِة أشكالٍ 

  النـَّْقل الَحْرفي -١

يُغــريِِّ ابــُن ُهطيــٍل يف كثــٍري مــن املواضــِع يف نَــصِّ ابــِن احلاجــِب املوجــوِد يف شــرِحِه، مل 

فهو ينقُله َحرفي�ا، وذلك يف املواضِع اليت مل ُيِطْل فيها ابن احلاجب يف َشـرِحِه، فجـاَء نَـصُّ 

ــُعوبَِة إجيـــاُز املـــوَجِز، لـــذا كـــان ابـــُن هطيـــٍل يلجـــأُ  ـــِه  ابـــِن احلاجـــب ُمـــوجًزا، ومـــن الصُّـ إىل نـَْقِل

  .َحرفي�ا

إذا مل يكـن مفُعـوًال : "قولـه: "من ذلك ما وَرد يف إعمـاِل املْصـَدِر، قـال ابـن هطيـل

يعــين إذا مل يُكــْن منُصــوبًا بِفْعلِــِه املــذكوِر مَعــُه لفظًــا أو تقــديًرا، فــإْن كــاَن منُصــوبًا " ُمْطَلًقــا

  .)٢(ذا نصُّ ابن احلاجب نفُسهُ وه. )١("بِفْعِلِه، فسيأيت َتفِصيُله إْن شاء اهللا تعاىل

ــْد ُحتْــَذُف : "قولــه): "َعَســى(مــع ) أنْ (ومــن ذلــك أيًضــا قولــه يف حــذِف  )" أنْ (وَق

�ـــا يف ) كـــادَ (، ملشــا�ِتها هلـــا يف بــاِب املقاَربـــِة، كمـــا ُشــبِّهْت )كـــادَ (وذلــَك تشـــبيًها هلَــا بــــ 

  .)٤(وهذا نصُّ ابِن احلاجِب نفُسه. )٣( )"أنْ (َجواِز إدْخاِل 

هـو َمـا وقـَع عليـِه : املفُعـوُل بـهِ : "قولـه): "املفُعـول بـه(ومن ذلك أيًضا قوله يف َحـدِّ 

تـََعلَُّقـُه مبـا ال يـُْعقـُل إالّ بـِه، ولـذلك ): الوقـوع(يعـين بــ )". ضـربُت زيـًدا: (ِفْعـُل الفاِعـِل، حنـو

وقَـْد يتَقـدَُّم : "قولـه. عـلِ مل يُكِن املفعوُل بِه إالَّ للِفْعل املتَعدِّي، وسيتَّضُح ذلك يف بـاب الفِ 

                                                        
  . ٢٠١معونة الطالب  )١(
  .٩٢شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٢٥٣معونة الطالب  )٣(
  .١١٤شرح ابن احلاجب  )٤(



  

  الفصل الرابع
  

  

  
٩٦  

ومـا َجـرى ) إنَّ (وذلك ألنَّ عمـَل الِفعـِل أْصـٌل، فُتُصـرَِّف يف معمولـِه خبـالِف ". على الِفْعل

  .)٢(وهذا َنصُّ ابِن احلاجِب نفُسه. )١("َجمراها

  النقل الجزئي الحرفي  -٢

ـــُع ابـــُن احلاجـــب يف شـــرِحِه، مث يعمــُد إىل تلخيصـــه، وهـــذه اخل الَصـــة هـــي قَــْد يتوسَّ

اليت يُقوُم ابُن هطيٍل بِنَـْقِلها، وهي جزٌء من كالم ابن احلاجـب، وهـذه اخلالَصـة قَـْد تكـوُن 

عّلًة من الِعلِل، أو رأيًا من اآلراء، أو دليًال، ويرتك ابُن هطيل بـاقي كـالِم ابـن احلاجـِب مبـا 

  .فيه من بـََراهَني عقليٍَّة أو إسهابٍ 

ويكـون ): "املفُعـول املطلـق(قل كثريٌة، منهـا قولـُه يف واألمثلة على هذا النوع من الن

فالـَّذي للتأكيـِد مـا ال ). جلسُت ُجُلوًسـا، وِجْلَسـًة، وَجْلَسـةً : (للتأكيِد والّنوِع والَعَدِد، حنو

ــُه علــى داللــِة الِفْعــِل، والــذي للنَّــوِع هــو أن خيــَتصَّ بــبعِض أنــواِع الِفْعــِل، والــذي  تزيــُد داللُت

وذلـك ألنـَّه ". فـاألوَُّل ال يـُثـَـىنَّ وال ُجيَْمـعُ : "قوله. صاُغ للمّراِت، وذلك كما مثلللَعَدِد ما يُ 

موُضــوٌع للحقيقــِة املشــرتكِة بــدليل ِصــحَِّة إطالقِــه علــى القليــِل والكثــِري منــه علــى اخــتالِف 

َر تثنيُتـــُه ومجُعـــهُ  بـــن هـــذا نـــصُّ ابـــُن هطيـــل، أّمـــا نـــصُّ ا. )٣("أنواِعـــِه، وإذا كـــان كـــذلك تعـــذَّ

للتأكيـِد فَمـا ال تزيـُد ] الـذي[فأّمـا ". ويكوُن للتأكيِد والنوِع والعـددِ : "قوله"احلاجب فهو 

ـــْوِع هـــو أْن خيـــتصَّ بـــبعِض أنـــواِع الِفْعـــل. داللُتـــُه علـــى داللـــِة الِفْعـــل ، إّمـــا باســـٍم والـــذي للنـَّ

، مثـــل ، أو مــــع )َضـــربًا شـــديًدا: (، أو بصـــفٍة مــــع وُجـــوِدِه، مثـــل)َرَجـــَع القهَقـــرى: (خـــاصٍّ

: ، أو بتعريــِف عهــٍد، مثــل)ضــربُت ضــرَب األمــريِ (، و )ضــربُت أيَّ َضــْربٍ : (َحذِفــِه، مثــل

ضــربُت : (، كقولــكوالــذي للَعــَدِد هــو مــا ُيصــاُغ للمــراتِ ). ضــربُت الضــرَب الــذي تعلُمــه(

بــدليل صــحِة ألنَّــه موُضــوٌع للحقيقــِة ". فــاألوَُّل ال يُثــىنَّ وال ُجيَْمــعُ : "قولــه). َضــْربًَة وضــربتنيِ 

، إطالِقه للقليِل والكثـِري منـه علـى اخـتالِف أنواِعـِه، وإذا كـان كـذلك تعـذََّرْت تثنيتُـه ومجُعـهُ 

إذ حقيقـــُة التَّثِنيـــِة أْن تـُْقَصـــَد إىل أمـــريِن متميـــزيِن اشـــرتكا يف اســـٍم واِحـــٍد، فتزيـــُد عالمـــًة يف 

                                                        
  .٥٨معونة الطالب  )١(
  .٢٩جب شرح ابن احلا )٢(
  .٥٤-٥٣معونة الطالب  )٣(



  

  الفصل الرابع
  

  

  
٩٧  

ـــهُ  َر أْن يكـــوَن َمَعـــُه ِمثـُْل ــا، أحـــِدمها اختصـــاًرا، وهـــذا قـــد تعـــذَّ ، ألنَّـــه للحقيقـــِة علـــى اختالِفهـ

  .)١("فيستحيُل أْن َحيُْصَل َمَعُه ِمثـُْلهُ 

ــَة يف تفســِري كــالم ابــن احلاجــب،  فــاملالحظ هنــا أنَّ ابــَن هطيــٍل نـََقــَل الفقــراِت املهمَّ

ــن عباراتـــِه يف  ، وتَـــرَك بقيـَّــَة كالِمـــِه، لَقْصـــِد )الكافيـــة(وهـــو مـــا يتَعلَّـــُق بتوضـــيِح املقصـــوِد مـ

ـــاصِّ اإلجيــــ ــــُه وحديثَــــُه عــــن أشــــكاِل املفعــــوِل املطلــــِق اخلـ اِز، فحــــذَف يف الفقــــرة األوىل متثيَل

بــالنَّوِع، ألّن املهــمَّ عنـــد ابــن هطيــل ذِكـــُر العــامِّ، ولــيس التطَـــرُّق إىل تفصــيِل العـــامِّ، إالَّ إذا  

ِة َعـــَدِم التثنيـــِة ويف الفقـــرة الثانيـــِة اكتَفـــى بنقـــِل ِعلَّـــ. كـــاَن التفِصـــيُل ضـــروري�ا يف فَـْهـــِم البـــابِ 

  .واجلمِع، وترك اَحلديَث عن التثنية، ألنَّ هذا الباَب ليس باَ�ا

وُيســتَـْعمَل علــى أَحــِد ثالثــِة : "قولــه): "أفْـَعــِل التفضــيل(ومــن ذلــك أيًضــا قولــه يف 

علــى وذلــك ألنَّ الَغــَرَض اإلتيــاُن بــه لزيــادٍة ". ، أو ُمَعرًَّفــا بــالالم)ِمــنْ (ُمضــافًا، أو بـــ: أْوجــهٍ 

  .)٢("غريِه، فقَصُدوا إىل ذكِر الغري لُيوىفَّ ما يـَْقَتِضيه معناه

وُيسـَتعمُل علـى : هذا ما ذكَره ابن ُهطيٍل، وأّما نصُّ ابن احلاجـِب يف شـرحه فقولـه

ــا ". ، أو معّرفًـا بــالّالم)ِمــنْ (ُمضــافًا، أو بــ : أَحـِد ثالثــِة أْوجـهٍ  وال ُيسـتعمُل إالَّ بأَحــِدها، وإمنَّ

فيــه ذلــك ألّن الَغــرَض اإلتيــاُن بــه لزيــادٍة علـى غــريِه، فقَصــُدوا إىل ذِْكــِر الغــِري ليُــوىفَّ مــا التـزَم 

زيــٌد : (يقَتضـيِه معنــاه، وذلــك ال حيصــُل إذا جتــرََّد عــن هـذه الثالثــِة، أال تــرى أنَّــك إذا قُلــتَ 

أو باإلضـافة كـاَن ) نْ مِ (، مل يـُْفَهْم َمْن هو الذي زاَد عليِه يف الّشرِف، وإذا قـُْلَته بـ )أشرفُ 

ــا تعريُفــُه تعريــُف الَعْهــِد، وهــو ال )زيــٌد األشــرفُ : (واضــًحا، وإذا قُلتــه بــالالّم كقولــك ، فإمنَّ

يكــوُن َمعُهــوًدا إالَّ علــى الصِّــفِة املــذكورِة، فــإذا عرَّفْـَتــُه بالَعْهــِد ُفِهــَم املعهــوُد الــذي قَــْد عــرف 

زيـــٌد : (والـــّالم أو اإلضـــافِة، فـــال يُقـــال) ِمـــنْ (بـــني  َمـــْن ُهـــم املفضَّـــل ُهـــَو علـــيهم، وال ُجيَْمـــعُ 

ــم ملْ يــأتوا بـــ )األفضــُل ِمــْن عمــٍرو إالَّ ملــا ذكرنــاه مــن بيــاِن املفضَّــِل عليــِه، وقــد )  ِمــنْ (، أل�َّ

ُعِلَم أنَّ الالَم تُفيُد ذلك، فلْم يكْن للجمِع بينهما معًىن، وأيًضا فإنَّ معَىن التعريـِف بـالالَِّم 

تفضــيلُه علــى َمــْن ذُِكــَر ) ِمــنْ (معهــوِد، واملَفضَّــل علــى عهــِد تفضــيله عليــِه، ومعــىن جيعلــُه لل

                                                        
  .واملواضع اليت حتتها خط هي اليت نـََقلَها ابن هطيل حرفي�ا ٢٧شرح ابن احلاجب  )١(
  .٢١٤معونة الطالب  )٢(



  

  الفصل الرابع
  

  

  
٩٨  

ــاِر  ــاِر املعهـــوِد ال باعتبـ ــُري املعـــىن عنـــد االجتمـــاِع تفضـــيله باعتبـ بعـــدها دوَن مـــا ســـواه، فيصـ

ــِعُر ) ِمــــنْ (املعهـــوِد، وذلــــك متنــــاِقٌض، وأيًضــــا فــــإنَّ  ــِعُر باحتياجــــِه ونقصــــانِِه، والــــالَُّم ُتشــ ُتشــ

َع بينهما لكاَن اجلمع بـَْنيَ النقيَضْنيِ    .)١("باستغَنائِِه وكماِلِه، فلو مجُِ

وهـــا ُهنـــا نالحـــظ أّن ابـــَن هطيـــٍل أخـــَذ مـــن كـــالِم ابـــن احلاجـــب فقـــرًة قصـــريًة هـــي 

ُخالَصــُة كــالِم ابــن احلاجــِب، وهــي ِعلَّــُة جمــيء اســِم التفضــيِل علــى هــذه احلــاالت الثالثــة، 

  .على هذا، وإسهاٍب يف الِعَللِ  وتَرَك تفصيَلِه من تدليلٍ 

  التَصرُّف في النـَّْقل-٣

ــُر يف كالِمــه مــع  فقــد يـَْعَمــد ابــُن هطيــٍل إىل نقــِل كــالِم ابــن احلاجــِب بطريقِتــِه، فُيغيـِّ

احملافظــِة علــى بعــِض ألفاِظــِه، وَيِصــُل إىل املعــىن الــذي أراَدُه بإجيــاٍز منــه، وذلــك عنــدما ِجيــُد 

ــــَع يف شــــر  ــا ال أنَّــــُه َقــــْد توسَّ ِحِه وإيضــــاِح ِعلِلــــِه، وال يســــتطيُع أْن ينُقــــَل عباراتِــــِه كاِملــــًة، كمــ

  .يستطيع أْن ينقل جزًءا منها

): اإلعـــرابِ (واألمثلـــُة علـــى هـــذه الطريقـــة يف االختصـــاِر كثـــريٌة، منهـــا قولـــه يف َحـــدِّ 

 : أي". واإلعراُب مـا اخَتلـَف آخـرُه بـهِ : "قوله"
ُ
عـَرِب هـو الـذي بـِه حيُصـُل اخـتالُف آخـِر امل

ليــدلَّ : "قولــه. علـى أنَّــُه َسـَبٌب لالخــِتالِف، ال نَفـُس االخــتالِف، كمــا َذَهـَب إليــه بَعُضـهم

تَنبيـــٌه علـــى ِعلـَّـِة وْضـــِع اإلعـــراِب يف األمســاِء، ألنَّ االســـَم يـــدلُّ " علــى املعـــاين املعتـــورة عليــه

  .)٢("ين وأُلِبَستْ على املعاين املختلفة بصيغٍة واحدٍة، فلوال اإلعراُب لتخّلطِت املعا

ــا ابـــُن احلاجـــِب فلــه كـــالٌم طويـــٌل، هـــو  هــذا نـــصُّ ابـــن ُهطيــل يف هـــذا املوضـــِع، وأّم

اخـتالِف اآلخــِر، : هــذا أْوىل مـن َحــدِّ اإلعـراِب بـــ". واإلعـراُب مــا اخَتلـَف آخــرُُه بـهِ : "قولـه

هــاِم تلــَك، وإْن عــىن مــا أردنــاه، فهــذِه العبــارُة أَســدُّ، إلي) اخــتالِف اآلخــرِ (فإنَّــه إْن َعــَىن بـــ 

) ضـربُت زيـًدا(و ) جاء زيدٌ : (غريَُه فهو أمٌر ال يتحقَُّق، إذ حنُن نقطُع بأنَّ املتكلَِّم إذا قال

إالّ ضمٌّ، أو فتٌح، أو كسـٌر، ال أمـٌر آخـر ُيسـمَّى ) زيد(، أنَّه ليس يف آخِر )مررُت بزيدٍ (و 

علــى علــة وضــع اإلعــراب يف األمســاء،  تنبيــه"ليــدلَّ علــى املعــاين املعتــورة: "قولــه… اختالفًـا

                                                        
  .٩٨شرح ابن احلاجب  )١(
  .٧معونة الطالب  )٢(



  

  الفصل الرابع
  

  

  
٩٩  

ــيَغ أدَّى إىل كثرِ�ــا، ولــو  وا الصِّ ألنَّ األمســاَء تطــرأُ عليهــا َمعــاٍن خمتلفــٌة، كالرتكيــِب، فلــو غــريَّ

ــُروا  ــيغة علــى حاِهلــا، وغيـَّ أبقوهــا ِمــْن غــِري تغيــٍري أصــًال أدَّى إىل التبــاِس معانيهــا، فــأبقوا الصِّ

ِة ُمفـردًة، وانتَفـى اللَّـْبُس ملـا حَصـَل مـن التغيـِري علـى أواِخرهـا، أواِخَرها، فحصَل بقاُء الصِّيغ

ــَب للمفُعوليّـــــِة، واجلـــــرَّ  ــُعوا الرفـــــَع للفاعليَّـــــِة، والنصــ وهــــو ِمـــــْن حكمــــِة كـــــالِم العـــــرِب، ووَضــ

  .)١("لإلضافةِ 

هاهنا نالحظ أنَّ ابَن احلاجب مل يُفسِّر تعريَفه لإلعـراِب تفسـريًا مباشـًرا، وإّمنـا جلـأ 

ِه هنـــا، ِمـــْن خـــالِل ذِْكـــِر الـــرأي اآلخـــِر يف َحـــدِّ اإلعـــراِب، وبيـــاِن  إىل التلمـــيِح بأفضـــليَِّة َحـــدِّ

َ َقْصــــَد ابــــِن  ـــنيِّ ــاٍز، ليبـ ـــاُج إىل إجيــ ــــنَّصَّ حيتـ ــــْد رأى أنَّ هــــذا ال ـــل فَق ــــُن هطيـ ــا اب ــ ــادِه، وأمَّ فَســ

رِحِه، وكـذا احلـاُل احلاجِب بعباراٍت موجزٍة، فلجأ إىل تفسِري نـصِّ الكافيـة مبـا َفِهَمـُه مـن شـ

  .يف الفقرِة الثانيةِ 

: قولـه: "، قـال)علـى(و ) َعـنْ (ومن ذلك أيًضا ما ذَكـَرُه ابـُن هطيـل يف َحـرَيف اجلـرِّ 

وَقــْد يكونــاِن : "قولــه). جلســُت علــى احلــائطِ : (وذلــك حنــو قولــكَ ". لالســتعالء) علــى(و 

  :وذلك يف حنِو قوِلهِ )". ِمنْ (امسِني بدُخوِل 

  من َعْن يميني مرًَّة وأَماِميَ   لرِّماِح َدريَئةً ولقْد أراني ل

  :ِمْن جانِبَها، وقوله: أي

  َتِصلُّ وَعْن قَـْيٍض بزيَزاَء َمْجَهلِ   َغَدْت ِمْن علْيِه بعدما َتمَّ ِظْمُؤها

  .)٢("ِمن فَـْوِقِه، ِلَما ثـََبَت ِمْن أّن حروَف اجلّر ال تدُخُل إالَّ على االسم: أي

ــِب يف الشــــرِح فهــــوأّمــــا قــــوُل ابــــن احل : حنــــو". لالســــتعالء) علــــى(و : " قولــــه: اجــ

)". ِمــنْ (وقــد يكونــاِن امســِني بــدخوِل ] "قولــه.[، الســتعالئك إيَّــاه)جلســُت علــى احلــائطِ (

  :جانب، كقوله: ، فيجُب أْن يُتأوََّل مبعىن)جلسُت ِمْن عن ميني زيدٍ : (حنو

  ْن قَـْيٍض بزيَزاَء َمْجَهلِ َتِصلُّ وعَ   َغَدْت ِمْن علْيِه بعدما َتمَّ ِظْمُؤها

                                                        
  .٩شرح ابن احلاجب  )١(
  . ٢٧٢معونة الطالب  )٢(
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١٠٠

فــوق، ملــا ثـَبَــَت ِمــْن أنَّ حــروَف اجلــرِّ خمتصَّــٌة بــالنوِع الــذي : فيجــب أن يُتــأّوَل مبعــىن

  .)١("اختصَّ مبعىن االمسيَّةِ 

  النَّقُل الحرفيُّ والتَّصّرفُ  -٤

ابــِن ويف ذلــَك ينقــُل ابــُن هطيــٍل جــزًءا مــن الــنصِّ حرفي�ــا، مث يتصــرَُّف يف بقيّــِة كــالِم 

ـــُص ِمـــْن مقتضـــياِت اإلجيـــاِز، وذلـــَك  ـــٍص لبقيَّـــِة الكـــالِم، وهـــذا امللخَّ احلاجــِب، بوضـــِع ُملخَّ

وذلــك ". وال يتــأتَّى ذلــك إالَّ يف امســني أو يف ِفعــٍل واســمٍ : "قولــه): "اإلســناد(مثـُل قولــِه يف 

ليـه، ووضـع الِفعـُل ألّن اإلسناَد الُبدَّ أْن يكوَن بني َشيئَـْنيِ، ووضع االسُم لُيسند، وُيسـند إ

لُيسـند، وال ُيسـند إليـه، َوُوِضـَع احلـرُف ملعــًىن يف غـريِه ال لُيسـَنَد وال لُيسـَند إليـه، فلــذلَك مل 

  .)٢("يتأتَّ ِمْن ِفعلْنيِ، وال ِمْن َحرَفِني، وال ِمن ِفْعٍل وَحْرفٍ 

 امسـِني، وال يتـأتَّى ذلـك إالَّ يف: "قولـه: "فُهـو) اإلسـناد(وأّما قـوُل ابـن احلاجـِب يف 

ألّن االسـَم وضـع لُيسـَنَد ويسـنَد إليـِه، وُوضـَع الفعـُل لُيسـَنَد إليـه غـريُه، ". أو يف ِفعٍل واسـمٍ 

ووضَع احلرُف ملعًىن يف غريه ال لُيسنَد وال ليسنَد إليـه غـريُه، والرتكيـُب العقلـي ال يزيـُد علـى 

، وِفْعـــٌل وحـــرٌف، وَحــــْرٌف اســـٌم واســـٌم، واســـٌم وِفْعـــٌل، واســـٌم وحـــرٌف، وِفْعـــٌل وِفْعـــلٌ : ســـّتة

امســاِن، واســٌم وِفْعــٌل، : وَحــْرٌف، فأربعــٌة منهــا ال يتــأتَّى أْن تكــوَن كالًمــا فلــم يبــَق إالَّ اثنــانِ 

ــا  ْســـَنِد إليـــه، لكـــوِن ) االســـُم واحلـــرفُ (فأمَّـ
ُ
ــا لَعـــَدِم امل ــا كـــالٌم أصـــًال، إّمـ فـــال يســـتقيُم ِمنُهمـ

ال يستقيُم منهما كالٌم لَعـدِم مـا َيصـُلُح أْن ) الِفْعلُ الِفْعُل و (احلرِف غري صاٍحل ألَحِدمها، و 

أبـَْعــُد، وإذا ) الِفْعـُل واحلـرفُ (يكـوَن ُمسـنًدا إليـه، إذ كـلُّ واحـٍد منهمــا ال يصـُلُح لـذلَك، و 

  .)٣("وال يتأّتى إالَّ يف ِفْعٍل واسمٍ : "بطََلِت األربَعُة مل يبَق إّال ِقسماِن، فثََبَت ِصحَُّة قوله

ُهنا أنَّ ابَن هطيٍل نَقَل ُجـزًءا مـن كـالِم ابـِن احلاجـِب، أّمـا اجلُـزُء الثـاين مـن  نالِحُظ 

كالِمه فهو تفصيٌل وتقسيٌم عقليٌّ للُجملِة، وتعليٌل لَعدِم جميِء اإلسـناِد يف بقيَّـِة األقسـاِم، 

  .ُهطَيل وهو كالٌم طويٌل، ومقتَضى اإلجياز أْن يُتصرََّف يف هذا اجلزِء، وهو ما قاَم بِه ابنُ 

  المبحث الثاني

  سماٌت اتفقا فیها

                                                        
  . ١٢٢ -١٢١شرح ابن احلاجب  )١(
  .٤عونة الطالب م )٢(
  .١شرح ابن احلاجب  )٣(
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١٠١

ــا كــان كتــاب 
َّ
، لــذا فقــد )شــرح ابــن احلاجــب(ذا ِصــَلة وثيقــٍة بـــ ) معونــة الطالــب(مل

  :اتفَق معه، يف منهجه، يف عدٍد من السماِت، هي

  طريقة الترتيب والتبويب -١

عونــة م(و ) شــرح ابــن احلاجــب(لقـد حتــددْت طريقــُة الرتتيــب والتبويــب يف ُكــلٍّ ِمــْن 

، فــاألّوُل شــرٌح علــى الكافيــة، )الكافيــةِ (بالطريقــِة الــيت ســلكها ابــُن احلاجــِب يف ) الطالــب

ــٍب جديــــٍد  واآلخـــُر ُمنتــــزٌَع مــــن هــــذا الشــــرح يف أكثــــِر مادَّتِـــِه، لــــذا مل يــــأِت أيٌّ منُهَمــــا برتتــ

  .لألبواِب واملوضوعاِت النحويِّة اليت وردْت يف الكتابنيِ 

علـى ِقسـَمْنيِ رئيسـني، ) معونة الطالـب(و ) ح ابن احلاجبشر (وقد ُقسَِّم كلٌّ من 

األمســـاُء واألفعـــاُل : املعـــَرُب واملبـــينُّ، وتنــَدرُِج حتـــَت هـــذين القســمِني ثالثـــُة أقســـام هــي: مهــا

ــِب يف تقســــيِمها ) الكافيــــة(واحلــــروُف، وهــــذه هــــي أقســــاُم  نفُســــها، الــــيت ســــار ابــــُن احلاجــ

  .ِلهِ مسرتِشًدا مبنهِج الّزخمشري يف ُمَفصَّ 

  طريقة نقل المتن -٢

ــا،  تتبـــايُن طـــرُق النحــــويَني يف تعـــاُمِلهم مــــع املختصـــرات النحويـَّــة عنــــد شـــرِحِهم هلــ

ُهْم َمــْن يُقــوُم بَنقــِل نــصٍّ طويــٍل مــن املختَصــِر، ويكــوُن الــنصُّ املنقــوُل تــامَّ املعــىن، كــأْن  فمــنـْ

ـُم الـنَّصَّ الـذي كـاِمًال، ُمثَّ يشـرُح الـنَّصَّ ويوّضـحهُ ) التمييـز(ينقُل حبَث  ، وأثنـاء الشـرح يُقسِّ

نقَلُه حسـَب األحكـاِم النحويـَِّة الـيت يتضـمَُّنها الـنَّصُّ املشـروح، وهـذا حـال مـن يفصـله بـني 

، )املقتصـد يف شـرح اإليضـاح(يف ) عبـد القـاهر اجلرجـاين(شرحه، وبني النص املشـروح، كــ 

  .يف شرحه على الكافية) الرَّضي(و 

ُل بني النَّصِّ وشرِحِه، فيخَتفي الـنَّصُّ يف ثنايـا الشـرح، المتزاِجـه ومنهم َمْن ال يَفصِ 

ــال  ، واجلــــامي يف  )شــــفاء العليــــل يف إيضــــاح التســــهيل(يف كتابــــه ) الّســــليلي(بــــِه، وهــــذا حــ

  ).املنهل الصايف يف شرح الوايف(، والدماميين يف كتابه )الفوائد الضيائيَّة(كتابه 

، ويكــوُن )قولــه(ريــُد التَّعليــَق عليــِه مســبوقًا بكلمــة ومــنهم مــن يُــورُد الــنَّّص الــذي يُ 

الــنَّصُّ غالِبًــا قصــريًا، وهــذه هــي الطريقــة الــيت ســار عليهــا ابــُن احلاجــب يف شــرحه للكافيــة، 

أكثـَر ُمتابعـًة وجتزيئًـا ) معونة الطالب(ُمثَّ تابعه ابُن هطيل يف ذلك، يف ُكُتبِه كّلها، وكان يف 
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١٠٢

مثــاًال ) املرفوعــات(ولنأخــذ قــوهلم يف . احلاجــب يف شــرِحه هلــا مــن ابــن) الكافيــة(لعبــاراِت 

  :يوّضُح ذلك

  ).الكافية(نصُّ : أّوالً 

وهو ما ُأسـِنَد إليـه ): الفاعل(هو ما اشتمَل على َعَلِم الفاعليَِّة، فمنه : املرفوعاتُ "

) قـــائٌم أبـــوه زيـــدٌ (و ) قـــام زيـــدٌ : (الِفْعـــُل أو شـــبُهُه، وقُـــدِّم عليـــِه علـــى جهـــِة قياِمـــِه بـــه، مثـــل

ـــاز  ــــَي ِفعلَـــــه، فلـــــذلك جــ ــــهُ (واألصـــــُل أْن يلـ ضـــــرَب غالُمـــــه (، وامتنَـــــَع )ضـــــرَب زيـــــٌد غالَمـ

  .)١()"زيًدا

  ).شرح ابن الحاجب(نصُّ : ثانًيا

وهــو مــا ): الفاعــل(وهــو مــا اشــتمَل علــى َعَلــِم الفاِعليَّــِة، فمنــه : املرفوعــاتُ : "قولــه

َم عل ما ُأسِنَد إليه الفعـُل أو : "قوله". يِه على جهِة قياِمِه بهِ ُأسِنَد إليِه الفعُل أو شبُهُه، وقدِّ

. ، فإنـَّـه فاِعــٌل، ألنَّــه ُأســِنَد إليــِه مــا أشــبه الِفْعــلَ )زيــد قــائٌم أبــوه: (ليــدُخَل فيــه حنــو" شــبُههُ 

َم عليــهِ : "قولــه " علــى جهــِة قياِمــِه بــهِ : "قولــه… )زيــٌد قــام: (ليخــرَج عنــه حنــو قولــك". وقُــدِّ

، فإنّــه ُأســِنَد الِفعــُل إليــه، )ُضــِرَب زيــدٌ : (عــوِل مــا مل ُيَســمَّ فاِعلــه، حنــو قولــكاحــرتاٌز مــن مف

، ولــيس هــو بفاِعــلٍ  َم عليــه، فلــو َملْ حيــرتز منــه لــدَخَل يف احلــدِّ واألصــُل أْن : "قولــه… وقُــدِّ

َب ألنـّـه أَحـُد جــزءي اُجلملــِة، ومــا عـداها فضــلٌة، قَــْد َوَجـَب تقــدُمي الِفعــل، فوَجــ" يلـَي ِفْعَلــه

ـــاُج إليــــــه أوىل بالتقــــــدِمي مــــــن  ـــ ــــِه واحملت ــ ـــاُج إلي ــــُه، ألنَّــــــه احملتـــ ــ ــــَي ِفْعَل أْن يكــــــوَن األصــــــُل أْن يلــ

  .)٢("…غريهِ 

  ).معونة الطالب(نص : ثالثًا

ـــِم الفاعلّيـــةِ : املرفوعـــاتُ : "قولـــه ــا : أي". هـــو مـــا اشـــتمَل علـــى َعَل علـــى الرفـــِع، وإّمنـ

ـــا هــــو  ــــِة واجلهالــــةِ َعــــَدَل عنــــه لــــئال يــــوِهَم تعريــــُف الشــــيء مبـ ــــُه يف املعرف فمنــــه : "قولــــه. مثُل

ـــا بـــدأ بـــِه ألنَّ الرَّفـــَع يف األصـــِل للفاِعـــِل، ومـــا عـــداه فمْحُمـــوٌل عليـــه)" الفاعـــل( : قولـــه. إمنَّ

و ) قــام زيــدٌ : (وهــو مــا ُأســِنَد الِفْعــُل أو شــبُهه إليــه، وقُــدِّم عليــه مــن جهــِة قيامــِه بــِه، مثــل"

                                                        
  .٦٨الكافية  )١(
  . ١٩شرح ابن احلاجب  )٢(
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ليـدُخَل فيـه " أو شـبُههُ "يُعـمُّ، وإّمنـا زاَد " سـِنَد الِفْعـُل أو شـبُههُ مـا أُ : "قولـه)". زيٌد قاَم أبوهُ (

َم عليــه: "وقولــه). زيــٌد قــائٌم أبــوه: (حنــو ، فإنّــه يُــوِهُم أّن )زيــٌد قــامَ : (ليخــرُج عنــه حنــوُ " وُقــدِّ

، احـرتاٌز مـن مفعـوِل مـا مل ُيسـمَّ فاِعلُـهُ " على جهة قياِمِه بـهِ : "وقوله. زيًدا فاِعٌل، وليس بهِ 

وذلــك ألنَّــه ". واألصــُل أْن يلــَي ِفْعَلــهُ : "قولــه. ، فإنَّــه عنــده لــيس بفاِعــلٍ )ُضــِرَب زيــدٌ : (حنــو

أَحـُد جـزءي اجلملـة مَعـُه، ومــا عـدامها َفضـَلٌة، وقَـْد وَجــَب تقـدُمي الفعـِل، فوجـَب أْن يكــوَن 

  . )١("دميِ األصُل أْن يلَي ِفْعَلُه، ألنَّه احملتاج اليه، واحملتاُج إليِه أوىل بالتق

يف نالحظ يف النصوِص السابقة أنَّ كال� مـن ابـن احلاجـب يف شـرحه، وابـن هطيـل 

ــارًة قصـــريًة، مـــن نـــصِّ  ئ، كـــان ْجيتَـــزِ )معونـــة الطالـــب( ، مث يْشـــرَُع يف التعليـــِق )الكافيـــة(عبـ

ــا، إالَّ أنَّ ابــــن هطيــــل َقــــْد أفــــَرَد بــــالتعليِق ُكــــال� مــــن َحــــدِّ املرفوعــــات، وقولــــه : نــــهفم: "عليهــ

، لذا أورَد كلَّ واحٍد منهما جمُزوًءا، أّما ابُن احلاجب قد ذكرمها من دون جتـزيٍء )"الفاعل(

  .أو تعليقٍ 

  االهتمام بالِعلَّة النحويَّة -٣

يتميـَُّز ابُن احلاجِب يف ُكتبِه بكثرِة الِعَلِل، وبناِء هذِه الِعَلِل على املنِطِق، ولعلَّ هـذا 

ــْت بالِعلَّــِة َمــا دفــَع كثــريًا مــن العلمــا ــِه، ومــن تلــك الكتــب الــيت اهتمَّ ِء إىل اإلقبــاِل علــى ُكُتِب

، إذ توسَّـع يف احلـديِث عـن الِعلَّـِة النحويـَِّة يف هـذا الكتـاِب، )شرُحُه على الكافيـة(النحويَِّة 

  .وظهَر البناُء املنطِقيُّ العقليُّ واضًحا يف هذِه الِعَللِ 

احلاجـب، وتـأثروا �ـا كثـريًا ابـُن هطيـل، وقـد  ومن العلماء الذين اهتموا بكتِب ابن

ــا، الســــيما  ــا يف كتبــــه كلِّهــ ــب(ظهــــَر هــــذا جلي�ــ ــارئ داللــــًة ) معونــــة الطالــ الــــذي يعطــــي للقــ

واضـــحًة علـــى إعجـــاِب ابـــن هطيـــل بـــابِن احلاجـــِب، إذ أقـــدَم علـــى اختصـــاِر شـــرحِه علـــى 

ح، وِعلـًال أخـرى ليسـْت منـه، الكافية، وضمََّن خمتصَرُه ِعلـًال كثـريًة اسـتقاَها ِمـْن ذلـك الشـر 

وكاَن ابُن ُهطيٍل يف كثٍري من املواضِع يكتفي بذكر العلَّة اليت تتِصـُل مبوضـِع التعليـِق، ويَـدَُع 

) غــري املنصــرف(ولنأخــذ قوهلمــا يف بــاب . مــا ســواها مــن كــالم ابــن احلاجــب واســتطراداتِهِ 

  .مثاًال على ذلك

                                                        
  .٣٣ -٣٢معونة الطالب  )١(
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  ).شرح بن الحاجب(نصُّ : أوالً 

: احـــرتَز بقولـــهِ " كيـــُب شـــرطُُه العلِميَّـــُة، وأْن ال يكـــوَن بإضـــاَفٍة وال إســـنادٍ الرت : "قولـــه

، ألنَّ اإلضافَة ُتدِخُل املْمتنَع مـن الصَّـْرِف يف )ُغالم زيدٍ (من مثِل " وأْن ال يكوَن باضافةٍ "

احـرتاٌز مـن مثـل " وال إسـناد: "قولـه. ُحْكِم املنصـرِف، فـال أثَـر ملـانٍع معهـا، علـى مـا سـيأيت

، ألنـّـــه ال يســــتقيم فيــــه إعــــراب، ومنــــع الصــــرف فــــرع اإلعــــراب ، فــــاذا امتنــــع )تــــأبط شــــر�ا(

األلـُف والنـون إْن كانـا يف اسـٍم، فشـرطُُه العَلِميَّـُة، كــ : قوله. اإلعراب من أصله امتنع ذلك

كـاَن وإّمنـا اشـُرتَِطِت العلميَّـُة فيمـا لـُه األلـُف والنُّـوُن إذا  ". إىل آخـرهِ … ، أو صـفةٍ )عمران(

ــِث، أال تــــرى أنَّــــك إذا قــــدَّرَت  ــا، ) نــــدمانَ (امسًــــا، ألنَّــــه يُقــــويِّ شــــبَـَهُهَما بــــألَفي التَّأنيــ عَلًمــ

ــِث  ـــاُع دخـــوِل تـــاِء التأنيـ ــُث امتن ــِث، مـــن حيـ وجـــدَت األلـــَف والنّـــوَن مشـــاِ�ًَة أللفـــي التأنيـ

ـــمِ  مـــا ال تقـــوُل يف ، ك)َنْدَمانـــة: (عليهـــا، كامتنـــاِع دخوهلـــا علـــى األلـــِف، فـــال تقـــوُل يف الَعَل

، فَـَقــْد ظَهــَر لــَك أنَّ األلــَف والنُّــوَن )ندمانــة: (، ولــوال الَعلِميَّــُة لُقلــتَ )ســكرانة): (ســكرى(

  .)١("يف األمساِء، ال تكوُن ُمْشِبَهًة أللِف التأنيِث إالّ باعتباِر العَلميَّةِ 

  ).معونة الطالب(نصُّ : ثانًيا

ــبُ : "قولــــه" ــــُه ". شــــرطُُه العلِميَّــــةُ : الرتكيــ ــا كــــاَن تركيُب وذلــــك ألنّــــه إذا مل َيُكــــْن عَلًمــ

تـأبَّط (و ) عبـد اهللا(احرتاٌز من حنـِو ". وأّال يكوَن بإضافِة وال إسنادٍ : "قوله. معرًَّضا للزَّوالِ 

وأّمـــا . فـــألنَّ اإلضـــافَة تُـــدِخُل املمتنـــَع مـــن الّصـــرِف يف ُحكـــِم املنصـــرفِ : أّمـــا األّول). شـــر�ا

)". بعلَبكَّ : (ِمْثلُ : "قوله. يُم فيه إعراٌب، ومْنُع الصرِف َفرُع اإلعرابفألنَّه ال يستق: الثاين

إْن كــان امسًـــا فشــرطُُه العلِميـَّـُة، كــــ : األلـــُف والنــونُ : "قولــه. متثيــٌل للمُعَتــرب يف منـــع الصَّــرفِ 

 ، وذلـــك ألنَّـــُه يُقـــوِّي شـــبَـَهُهما بـــألفي التأنيـــِث، مـــن حيـــُث أنـّــه إذا كـــاَن علًمـــا مل)ِعمــَرانَ (

  .)٢("تلحقهما التَّاُء، كما ال تَلحُق األِلَفْنيِ 

  :وِمْن خالِل هذيِن النَّصَّْنيِ ُنالِحُظ ما يأيت

                                                        
  .١٧شرح ابن احلاجب  )١(
  . ٢٥معونة الطالب  )٢(
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أنَّ ُكال� من ابِن احلاجب وابن هطيـل اكتفـى ببيـان الِعلـَّة النحويـَّة يف اشـرتاط أالَّ يكـوَن  -أ

َنــَع مــن الصَّــْرِف، وأيًضــا يف تركيــُب الَعَلــِم املركَّــِب تركيــَب إضــافٍة وال تركيــب إســناٍد، لُيمْ 

  .اشرتاِط العلِميَِّة يف االسِم الذي حلَقْتُه ألٌف ونوٌن زائدتانِ 

  .أنَّ ابَن هطيل ذكَر ِعلََّة اشرتاِط العلميَِّة يف االسِم املركَِّب، ومل يذُكرها ابن احلاجب -ب

ســـم الـــذي أنَّ ابـــن هطيـــل أخـــذ مـــن كـــالم ابـــِن احلاجـــب يف اشـــرتاط العلميّـــة، يف اال -ت

ــا بعـــدها مـــن كـــالِم ابـــن  حلقتـــه ألـــٌف ونـــوٌن زائـــدتاِن، الِعلـَّــَة النحويـَّــَة بنصِّـــها ُمثَّ تـــرَك مـ

  .احلاجِب، وأتى مبعناه خمتصًرا مفيًدا

ولنأخذ مثاًال آخر عند ابن احلاجب لنرى مدى تـأثُّرِه بـاملنطِق يف ِعَللِـِه، وذلـك يف 

لتعـــذُِّر " صـــفِتِه، وال صـــفٌة إىل موصـــوِفهاوال ُيضـــاف موصـــوف إىل : "قولـــه): "ا�ـــرورات(

ــا  ــَت ُمعرِّفًــ ــَت ُتضـــيُف املوصـــوَف إىل صـــفِتِه، لُكْنـ ذلـــك لفًظـــا ومعـــًىن، أّمـــا األوَُّل فلـــو َذهبـ

ــتَ  ــِري مــــا مل تقصــــْد بــــِه الــــّذات، أَال تــــرى أنَّــــك إذا قُلــ ، )مــــررُت بزيــــٍد العــــاملِ : (للشــــيء بغــ

مل جيئ إالَّ لَغَرِض اُحلكِم عليـه بـالِعْلِم، وأيًضـا ) املالع(، و )زيدٌ (فاملقصوُد بالّذاِت إّمنا هو 

فــإنَّ كونــه صــفًة يقتضــي لــه ُحكــُم التبعيـَّـِة، وكونُــه ُمضــاًفا إليــه يقَتضــي لــه ُحكــم املقصــود 

فــإنَّ الّصــفَة بالنســبِة عليــِه، فكيــَف يكــوُن الشــيُء تبًعــا غــري تبــٍع مــن جهــٍة واحــدٍة، وأيًضــا 

ــا  تقَتِضـــي بـــأْن تكـــوَن بـــإعرابِ  املوصـــوِف، وكونـــه مضـــاًفا إليـــه يقتِضـــي بـــأن يكـــوَن خمفوًضـ

وأّمــا امتنــاُع إضــافِة . خمفوًضــا مرُفوًعــا وهــو باِطــلٌ الشــيُء باإلضــافِة، فيُــؤدِّي إىل أْن يكــوَن 

ـــفِة إىل موُصـــوفها أنـّــه يـــؤدِّي إىل تقـــدِمي فـــالكالُم فيـــه كـــالكالم يف األّوِل، وزيـــادٌة وهـــي  الصِّ

ـــابِع وتــــــأخِري امل ـــاالتَّـــ ـــو َعْكــــــُس حقيقِتهـــ ـــى تبــــــوِع، وهـــ ــــــفِة علـــ ــــــَع تقــــــدُمي الصِّ ــــذلك امتَـَن ــ ، ول

  .)١("املوُصوفِ 

نالحــظ يف هــذا الــنصِّ أّن األدلَّــَة الــيت اعتمــَد عليهــا ابــُن احلاجــب هــي أدلَّــٌة عقلّيــٌة 

ْن  منِطِقيَّــٌة، ولــيس يف الــنَّصِّ مــا َيســتِنُد إليــه مــن قيــاٍس أو َمسَــاٍع، أو علــٍة حنويّــٍة معروفــٍة، وإ

كاَن يف �اية تفسريِه املنِطِقيِّ وصَل إىل علَِّة التََّضاِد، وهي علٌَّة حنويٌَّة معروفٌة، فـاجلمُع بـَني 

املخفوِض واملرفوِع يف آٍن واحٍد ليس من األموِر اليت تـُْعَقُل، فهو َمجٌْع بـَني نِقيَضـِني، وهـذا 

                                                        
  .١١٦) معونة الطالب(ما حتته خطٌّ هو ما نقله ابن هطيل يف  ٥٣شرح ابن احلاجب  )١(
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، وكـــذلك احلـــاُل يف الن ـــوٌض يف املنطـــِق العقلـــيِّ تيجـــِة الـــيت وصـــَل اليهـــا يف الِعلَّـــِة اجلمـــُع مرُف

  ".كيَف يكوُن الشيُء تبًعا غري تـََبٍع من جهٍة أخرى: "األوىل، وهو قوله

، فيما ُخيصُّ هذا املوضَع، فقد انتـزَع مـن شـرِح )معونة الطالب(وأّما ابُن هطيل يف 

بــن احلاجــب هنــا، ، وهــي اُخلالصــُة املفيــَدُة يف كــالِم ا)١(ابــن احلاجــب الِعلَّــة النحويَّــَة فقــط

  .وترَك ما عداها من حتليٍل منِطقيٍّ عقليٍّ أو إطالٍة يف الشرِح، طلًبا لإلجيازِ 

  االهتمام بالحدودِ  -٤

بوضــِع احلــدوِد للمباحــِث الرئيســِة والفرعيَّــِة، ) الكافيــة(لقــِد اهــتمَّ ابــن احلاجــب يف 

َ ) الكافيــة(ويف شــرحه للكافيــة اهــَتمَّ مبناقشــِة ألفــاظ احلــدوِد الــيت وردت يف  وحتليلهــا، لُيبَـــنيِّ

أنَّ كـلَّ َحـدٍّ منهـا جـاِمٌع يُضـمُّ حتتَـه مجيــَع احملـدوِد، ومـاِنٌع حـىتَّ ال يـدُخَل يف احلـدِّ مـا لــيس 

  .منه

ــا باحلُــدوِد، كــابن احلاجــب يف شــرحه، ) معونــة الطالــب(ويف  جنــُد ابــَن ُهطيــٍل مهتم�

، وحتليلهـا، مـع التـزام اإلجيـاز  وأحيانًا يكوُن أكثَر اهتماًما منه، يف تتبُِّعه جلميِع ألفـاِظ احلـدِّ

  :ومن األمثلة على ذلك ما يأيت. يف ذلك

ُ َهْيأة الفاعل أو املفعـول : احلالُ : "قوله): احلال(قال ابن احلاجب يف َحدِّ  ما يـُبَـنيِّ

ــا أو معـــًىن  ــا تبـــني هيـــأًة،   ال" الفاعـــل أو املفعـــول:" قولـــه". لفظًـ ــرتاز مـــن الصـــفة، ألّ�ـ  احـ

اِت، وهـــذه باعتبـــاِر نســـَبِة الِفْعـــِل إليـــِه  باعتبـــاِر كوِ�َـــا فـــاِعًال وال مفعـــوًال، لكـــن باعتبـــاِر الـــذَّ

احــرتاٌز مــن أْن " لفًظــا أو معــًىن : "قولــه… فــاِعًال لــه أو مفُعــوًال، فُيقيَّــُد الِفْعــُل املــذكور �ــا

  .)٢("يُتوهََّم أنَّ الفاِعليََّة واملفعوليَّة يف اللفِظ خاصَّةً 

ُ هيـأةَ : "قولـه: فقـد قـال) احلـال(أّما ابُن هطيل يف حتليلـه حلـدِّ  احـرتاٌز مـن " مـا يُبـنيِّ

ُ اهليـأَة، وال ختـتصُّ �مـا" الفاعل أو املفعول: "وقوله.التمييز ـا تُبـنيِّ . احرتاٌز من الصِّـفِة، أل�َّ

  .)٣("فعوليََّة يف الّلفِظ خاصَّةً احرتاٌز من أْن يُتوهََّم أنَّ الَفاِعليََّة وامل" لفظًا أو معًىن : "وقوله

                                                        
  .وهو ما ُوضع حتته خطٌّ هنا )١(
  .٣٩شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٨٦معونة الطالب  )٣(
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املالحظ يف هذيِن النَّصِني أّن ابَن احلاجب وابَن هطيٍل قد اتبعا طريقـًة موحَّـدًة يف 

، وبياِن احرتازاتِه، غري أنَّ ابَن ُهطيل كاَن أكثَر حتلـيًال حلَـدِّ احلـال، فبـنيَّ احـرتاَز  حتليل احلدِّ

ُ هيـأة: "الشيِخ من قوله ، "احـرتاٌز مـن التمييـز: "إجيـاٍز شـديٍد، إذ اكتفـى بقولـهوب". ما يبنيِّ

  .والشيخ نفُسُه مل يتطرَّق إىل ذلك يف شرحه

أحيانًـا قــد يــرتُك ابــُن احلاجــب حتليــَل احلــدِّ وبيــاَن احرتازاتِــه، ويتَِّجــُه إىل بيــاِن ســبِب 

إذ ) يت لنفـي اجلـنسالـ) ال(املنصـوب بــ (إيراِده للحدِّ يف ُصورتِه التّامَِّة، كما حَصَل يف حدِّ 

سنُد إليه بعَد دخوهلـا يليهـا نكـرًة مضـافًا أو مشـبـًَّها بـه: "قال
ُ
فقـال ُمعقِّبًـا علـى . )١("هو امل

ا كانت ترَمجُة هذا الَفصِل بقوهلم : "هذا احلدِّ 
ّ
، وجـَب أْن ُحيَـدَّ مبـا يكـوُن معـه )املنصوب(مل

هــو : ، الســتغىن بــأْن يُقــال)م الاسـ(منُصـوبًا، فلــذلَك ذكــْرُت هــذه الشـرائَط، فلــو تــرجم بـــ 

ُ فائـدَة اشـرتاِط كـلِّ واِحـٍد مـن هـذه القيـوِد، مثـلُ  : املسنُد إليه بعَد دخوهلا منُصوبًا، وسـُنبَـنيِّ

  .)٢( )"ال عشرين درمهًا لك(، و )ال غالَم َرُجلٍ (

، وبيـان احرتازاتِـِه، وال يل َتِفـُت إىل  أّما ابُن هطيٍل فَيبـَْقى على طريَقِتِه يف حتليـِل احلـدِّ

) ال(املنصـوب    بــ (كالم ابن احلاجب حينما َحييُد عن ذلـك، فقـد قـال بعـد إيـرادِه حلـدِّ 

ســَنُد إليــه: "قولــه): "الــيت لنفــي اجلــنس
ُ
ُخيــرُِج عنــه مــا لــيَس  " بعــد ُدُخوِهلــا: "وقولــه. يـَُعــمُّ " امل

ــا فاِصـــلٌ " يليهـــا: "قولـــه. كـــذلك ــرتاٌز ِمـــْن أْن يقـــَع بينهمـ ــرتاٌز مـــن " ةً نكـــر : "وقولـــه. احـ احـ

فَردِ " ُمضافًا أو ُمْشبـًَّها به: "قوله. املعرفةِ 
ُ
  .)٣("احرتاٌز من امل

  .)٤()احلرفِ (وكذلك احلال عند ذكرمها حّد 

  ِقلَُّة الشَّواِهد -٥

                                                        
  .١١٥الكافية  )١(
  .٤٨شرح ابن احلاجب  )٢(
  .١٠٥معونة الطالب  )٣(
  .٢٦٤، ومعونة الطالب ١١٨شرح ابن احلاجب : ينظر )٤(
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لقـــد اعتمـــَد ابـــُن احلاجـــِب يف شـــرحه للكافيـــِة علـــى املنطـــِق كثـــريًا، فـــاهتمَّ بتحليـــل 

أحكــاٍم، ومــا قــد يُثــار حوَهلــا ِمــن اعرتاضــاٍت، كمــا اهــتمَّ احلُــدوِد، وبيــان مــا يتَّصــُل �ــا مــن 

  .أيًضا بالعلِل قياسيًَّة كانت أو عقليَّةً 

أّمــا اعتمــاُده علـــى األدلـَّـِة النَّقليَّـــِة، مــن آيـــاٍت كرميــٍة، أو قـــراءاٍت ُقرآنيــة، أو أشـــعاِر 

ــــًة باعتمـــــادِ  ــــاِهلم، فقـــــد كــــان قلـــــيًال، ُموازن ـــحاِء، أو أقــــواِل العـــــرِب وأمث ِه علــــى الِعَلـــــِل الفصـ

  .والقياس

ختصــَر 
ُ
ال يكــوُن أفضــَل ) معونــة الطالــب(وإذا كــاَن هــذا هــو حــال الشــرِح، فــإنَّ امل

حـــاٍل منـــه يف هـــذا اجلانـــِب، وال يعـــين هـــذا أنَّ ابـــَن هطيـــل كـــان ُمعتمـــًدا يف شـــواهده علـــى 

خـَذُه ِمـْن ، بـل إنـَّه ضـمَّن كتابـه آيـاٍت، وأشـعاًرا كثـريًة إىل جانـِب مـا أ)شرح ابن احلاجـب(

  ).شرِح ابِن احلاجب(

) شـرح ابـن احلاجـب(، و )الكافية(وفيما يأيت إحصاٌء للشواهِد الواردِة يف ُكلٍّ من 

  ).معونة الطالب(و 

معونة (في   )شرح ابن الحاجب(في   )الكافية(في   الشواهد

  )الطالب

  آية ٦٤  آية ٩٥  آية ٢٢  اآليات الكرمية

  قراءة ١٦  اءةقر  ٢٥  قراءات ٥  القراءات القرآنية

  شاهًدا ٦٣  شاهًدا ٦٥  شاهًدا ١٢  األشعار واألرجاز

  )مثالن( ٢  أمثال ٣  أمثال ٤  األمثال

  قوالً  ١٢  قوالً  ١٥  أقوال ٤  األقوال

  

شــرح (وقــد ســبَقت اإلشــارة إىل أنَّ ابــَن هطيــل مل يكــْن ُمقتصــًرا يف شــواهده علــى 

آيـة فقـط، و ) ٢٧(، فقد أخذ منه بل أَخذ منه بعًضا، وزاد من غريِه بعًضا) ابن احلاجب

شاهًدا شعري�ا ورجًزا، أّمـا األقـواُل واألمثـاُل فهـي مجيُعهـا مـن ) ٢٢(قراءات قرآنية، و ) ٤(

  ).شرح ابن احلاجب(
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  .)١()معونة الطالب(وقد سبَق احلديث عن الشواهد يف 

  

                                                        
  .من هذه الدراسة) الثالث(الفصل : ينظر )١(
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  المبحث الثالث

  سماٌت تمیََّز بها شرُح ابن الحاجب

بســـماٍت ال ِجنــــُدها عنـــد ابــــن ) شـــرحه علــــى الكافيـــة(جـــب يف لقـــد متيـَّـــَز ابــــُن احلا

  :، وأهمُّ هذه السمات ما يأيت)معونة الطالب(هطيٍل يف 

  المناقشة الَجدليَّة -١

مــن مســات هــذا الشــرح أّن ابــن احلاجــب كــان مييــُل فيــه إىل املناقشــِة اجلَدليَّــِة، أثنــاء 

إثـاَرِة بعـِض التسـاؤالِت، أو االعرتاضـاِت عرِضِه وحتليِله للمادِة النحويَِّة، وذلك مـن خـالِل 

الـيت قــد توجَّـُه إىل مــا يـذكرُُه مــن ُحـدوٍد أو أحكــاٍم حنويّـٍة، ُمثَّ اإلجابــِة عليهـا  ُمعتمــًدا علــى 

ـــا، وقـــد ُيطيـــُل ابـــُن احلاجـــِب يف هـــذه املناقشـــات أحيانًـــا مـــن ذلـــك  يف َحـــدِّ . املنطـــِق غالًب

، ومثلُــه مــن )رجــع القهَقــرى: (فــإْن قيــل قولنـا: "ُه، قــال، بعــد أْن ذَكــَر احلــدَّ وحلَّلـ)التمييـز(

: نوٌع مل يُكـن مفهوًمـا مـن قولـك) القهَقرى(املصادِر، يَرفُع اإل�اَم املستقرَّ عن ذاٍت، ألّن 

، فقــد )عشــرون: (مل يكــن مفُهوًمــا مــن قولــك) الــدِّرهم(يف أصــل وضــِعِه، كمــا أْن ) رَجــعَ (

  .دَخَل يف احلدِّ ما ليَس منه

، ألنّـــه بيـــاٌن )َجـــاءين زيـــٌد راكبًـــا: (يف قولـــك) راكبًـــا(ِمثـــُل ) الَقهَقـــرى(واُب أّن واجلـــ

  .)١("َعْن ذاتٍ : "هليأتِِه، وقد خرَج ذلك بقوله

وقد ُجييُب ابُن احلاجب على مثِل تلك االعرتاضات معتمًدا على األدلَِّة املنطقيَّـِة، 

 يف نفسه غري مقـرتٍن بأحـِد األزمنـِة ما دلَّ على معًىن : "بقوله) االسم(من ذلك عند حدِّه 

، فقــد أثــار علــى هــذا احلــدِّ اعرتاضــاٍت، مثَّ أجــاَب عليهــا باألدلَّــِة املنطقيَّــِة، وقــد )٢("الثَّالثــة

إنَّ الفعــَل : ولنأخــذ إثارتَــه العــرتاٍض واحــٍد يف ذلــك، وهــو ميكــن أْن يقــالَ . أطــاَل يف ذلــك

وقــد أُورَِد علــى هــذا احلــدِّ الِفعــُل : "ه، فقــالاملضــارع داِخــٌل يف حــدِّ االســم، وهــو لــيَس منــ

، فإنَّـــُه يـــدلُّ علـــى معـــىن يف نفِســـِه غـــَري مقـــرتٍن بأحـــِد )يْقُعـــدُ (و ) يقـــوم(املضـــارُِع، مـــن حنـــو 

                                                        
  .٤٢شرح ابن احلاجب  )١(
  .٥٩الكافية  )٢(
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ــرتًكا فيهمـــا علـــى املـــذهِب الصـــحيِح، وإذا كـــاَن  ــِعِه مشـ األزمنـــِة الثالثـــِة معيـَّنًـــا، لكـــوِن وضـ

ــا، داِخــــًال يف ) الصَّــــُبوحُ (و ) الغبـــوقُ ( ، لكونِــــِه ال خيــــتصُّ بأحـــِد األزمنــــِة الّثالثــــِة ُمعيـًَّنــ احلـــدِّ

، لكونِــِه ال يــدلُّ علــى أحــِد األزمنــِة الثالثــِة ُمعيّـًنــا،  فكــذلك ينبغــي أْن يــدُخَل هــذا يف احلــدِّ

ا، لدخوِل ما ليس من احملُدوِد فيهِ    .وإذا دَخَل يف احلدِّ بطَل كونُه حد�

نِِه مشـرتًكا أنّـه مقـِرتٌن بأحـِد األزمنـِة الثالثـِة علـى واجلواُب على ذلك بعد تسليِم كو 

التحقيــِق باعتبــار الوضــِع، فــإّن الواضــَع مل يضــِع الِفعــَل املضــارَِع إالَّ داال� علــى أحــِد األزمنــِة 

الثالثـــِة أبـــًدا، واللـــبُس إّمنـــا حَصـــَل عنـــد الســـامِع، لكـــوِن اللفـــِظ ُيطَلـــُق علـــى أحـــِدمها تـــارًة، 

، فإنـَّه )الصـبوحِ (و ) الغبـوقِ (ال ألنّـه غـُري موضـوٍع ألحـدمها، خبـالِف  وعلى اآلخِر ُأخـرى،

مل يوَضـع قــط داال� علــى أحــِد األزمنــِة، ال بظهــوٍر وال باشــرتاٍك، فثبــَت أنّــه لــيَس يف الّداللــِة 

ــــِة  ــــِة، كداللــ ــ ـــى أحــــــِد األزمن ــاب )يقعــــــدُ (و ) يقــــــومُ (علـــ ــَب دخــــــوُل بــــ و ) الغبــــــوق(، فوَجــــ

  .)١("ضارع، وخروُج باب امل)الصبوح(

فهاُهنــا نالحــُظ الــّدليَل العقلــيَّ املنِطقــيَّ يف رد ابــن احلاجــِب علــى هــذا االعــرتاِض، 

ضارَع يف أصِل وضِعِه مل جيئ داال� على معًىن يف نفسـه، غـري ُمقـَرتٍِن بـزمٍن 
ُ
إذ ال يُعقُل أّن امل

ٍ من احلاِل أو االستقباِل، خبالِف  يوَضـعا دالـَِّني علـى  فُهمـا مل) الغبـوق(و ) الصبوح(ُمعنيَّ

زمٍن من األزمنة الثالثِة، ألّن الصبوَح يُدلُّ علـى شـرٍب يف أوَِّل النهـار، والغبـوَق يـدلُّ علـى 

  .شرب يف آخرِهِ 

  اإلطالة واإليجازُ  -٢

ُيالحُظ من يقرأ شرَح ابن احلاجب هذا، أنّه ال يسـُري علـى مـنهٍج واضـٍح يف إطالـِة 

سـِهُب ويتوسَّـُع يف الشـرِح، وتـارًة يكتفـي بـالتعليِق املـوَجِز، أو الشرح أو اإلجياز، فهو تارًة يُ 

  .التمثيِل، وقد يـُْهِمُل التعليَق أحيانًا، لذا فهو يتميـَُّز جبمعه بني اإلطالِة واإلجيازِ 

  :وقد تنوَّعت مظاهر اإلطالِة يف شرح ابن احلاجب، أبرُزها ما يأيت

  .ًقااملناقشة اجلدلّية، اليت حتدثنا عنها ساب -أ

  .اإلطالة يف بياِن أفضليَِّة ما يذكرُُه من حدوٍد أو أحكامٍ  -ب

                                                        
  .٧شرح ابن احلاجب  )١(
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عَرب(ويظهُر هذا جلي�ا يف موضوع 
ُ
املركَّـُب الـذي مل : املعـربُ : "، إذ حدَّه بقولـه)امل

فبعَد أْن ذكَر هذا احلدَّ، وحلَّلُه، لبيان أنّه جاِمٌع ماِنٌع، استطَرَد يف . )١("ُيشِبُه مبينَّ األصلِ 

الـــذي : بأنَّـــهُ ) املعـــَرب(وهـــذا أْوىل ِمـــْن حـــدِّ : "أفضـــليَِّة هـــذا احلـــدِّ علـــى غـــريِه، فقـــال بيـــانِ 

خيتِلــُف بــاختالِف العاِمــل، فإنَّــه وإْن كــاَن كــذلك إالّ أنّــه َحــدُّ الشــيِء مبــا هــو أكثــُر التباًســا 

ْعَربِ (ِمنُه، وذلك أّن الغرَض من تعريِف 
ُ
فال يليـُق أْن حيـدَّ ، ليُـْعَرَف كونُه خيتلُف آخرُُه، )امل

ـــُه، ومـــا هـــو إالّ كَمـــْن حيـــدُّ الفاِعـــَل بأنَّـــُه املرفـــوُع  بالشـــيِء الـــذي الغـــرُض مـــن معرفتِـــِه معرفُت

  .)٢("بالِفعِل، فإنَّ الَغَرَض من حدِّ الفاعِل أْن يُعرَف لُريَفَع، فال يليُق حدُّه بالّرفعِ 

بَىن على ما يُرفَـُع بـِه، إذ اسـتطرَد يف بيـاِن ومثُلُه عند بيانِه أّن املناَدى املفرَد املعرَفَة يُ 

ـــَىن علـــى الّضـــّمةِ : (أولويَّـــة هـــذا اُحلكـــِم، وتفصـــيِله علـــى قـــوهلم هـــذا أوىل مـــن : "، فقـــال)يـُبـْ

، مفـرٌد مبـينٌّ، ولـيس علــى )يـا زيــدونَ (و ) يـا زيـدانِ : (ويُبـَىن علـى الّضـمَِّة، ألّن حنــوَ : قـوهلم

يـا (و ) يـا رُجـلُ (و ) يـا زيـدُ : (يُرفَـُع بـه َمجَـَع اجلميـَع، مثـل ويـُبـَْىن على مـا: الضَّمِّ، فإذا قيل

  .)٣( "…)يا زيدون(و ) زيدان

  .االستطراد يف ذكِر آراء النحويني واعرتاضاِ�ِم -ت

ال يكتفــي ابــُن احلاجــب أحيانًــا بشــرِح عبــاراِت الكافيــة، وبيــان مــا يتَِّصــُل �ــا ِمــْن 

ذكـــِر آراِء النحـــويني واعرتاضـــاِت بعِضـــهم، ُمثَّ يُعلِّـــُق أحكـــاٍم، وإمنـّــا مييـــُل إىل االســـتطراد يف 

  .على تلك اآلراء واالعرتاضات، ويناقُشها، لذا يظهُر شرُحه يف مثِل ذلك مطوًَّال ُمْسَهًبا

مــن ) ُأَخــرَ (، إذ ذَكــَر قــوَل النحــويَني يف َمْنــِع )غــري املنصــرفِ (ومثــال ذلــَك يف بــاِب 

ــا  ، إذا )أفْـَعــل التفضــيل(فيــه األلــُف والــالّم قياًســا، ألنَّ الّصــرِف، وذلــك كونُــه معــدوًال عمَّ

وبعـَد ذلــك اســتطرَد يف ذكــِر . ، ال ُيســتَـْعَمُل إالّ بــاأللِف والــّالمِ )ِمـنْ (ُقِطـَع عــِن اإلضــافِة و 

                                                        
  .٦٠الكافية  )١(
  .٨شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٢٩شرح ابن احلاجب  )٣(
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وكــذا . )١(اعــرتاِض الفارِســّي علــى قــوِل النحــويَني الّســاِبق، ُمثَّ ناقَشــُه وأجــاب علــى اعرتاِضــهِ 

  .)٢(من الصرف) ُمجَعَ (منِع احلاُل عند بياِن 

ـــى قولــــه تعــــاىل) النعــــت(ويف موضــــوع  ــــِه علـ ، )٣( نـَْفَخــــٌة َواِحــــَدةٌ : حــــال تعليِق

مــن بـاِب التأكيــِد، ال مــْن بـاِب الّصــفِة، ونــاقش ) واحــدةٌ (اسـتطرَد يف إيــراِد رأي َمــْن جيعـُل 

  .)٤(هذا الرأي وردَّهُ 

رح ابــن احلاجــِب هــذا، الســيما يف أّمــا عــدُم اإلطالــِة أو اإلجيــاُز، فهــو كثــٌري يف شــ 

  .ِقسِم احلروف منه، وال طائَل من التمثيِل لذلك

  

                                                        
  .١٣شرح ابن احلاجب : ينظر )١(
  .١٤شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
  .٦٩/١٣سورة احلاقة  )٣(
  .٦٠شرح ابن احلاجب : ينظر )٤(
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  المبحث الرابع

  )معونة الطالب(سماٌت تمّیَز بها كتاب 

  )الكافية(اعتماد أسلوِب التمثيِل لعبارات  -١

التمثيُل أسلوٌب من أساليب الشرِح واإليضاِح للقواعـِد النحويـَِّة، لـذا فقـِد اهـتمَّ بـه  

ــٌري مـــن النحـــويني، مـــنهم ابـــن هطيـــل، يف  ، إذ جنـــده قـــد اعتمـــَد هـــذا )معونـــة الطالـــب(كثـ

  .، واألحكام اليت تقرُِّرها)الكافية(األسلوَب لتوضيِح عباراِت 

ــــِه علـــــى شـــــرح ابـــــن ) معونـــــة الطالـــــب(ومل يكـــــِن ابـــــُن هطيـــــٍل يف  معتِمـــــًدا يف أمثلتِـ

عنها ابـُن احلاجـب، فلـم يُعلِّـق عليهـا، أو احلاجب، إذ هناَك الكثُري من املواضِع اليت َغِفَل 

ُميثِّــل هلــا، وجــاَء ابــُن هطيــل يف تعليِقــه علــى مثــِل تلــك املواضــِع بالتمثيــِل مــن عنــِده، تقريًبــا 

  :ومن األمثلِة على ذلك ما يأيت. وتيسريًا لعباراِت الكافية

األّوِل علــى وفــِق  وإْن أعملــَت الثـّاين أضــمرَت الفاعـَل يف: "قولـه: "قــال) التـَّنَـازع(يف  -أ

ـــاهِر دوَن احلـــــذفِ  ــــك". الظّـ ـــال ذل ضـــــرباين وأكـــــرمين (، )ضـــــربين وأكـــــرمين زيــــدٌ : (مثــ

، ضــربتاين وأكــرمتين )ضـربتين وأكــرمتين ِهنـدٌ (، )ضــربوين وأكـرمين الزيــدونَ (، )الزيـدانِ 

ومل يُعلِّــق ابــُن احلاجــب يف شــرحه علــى . )١( )"َضــَربـَْنين وأكــرمتين اهلنــداتُ (، )اهلنــدانِ 

  .)٢(أو ميّثل له ذلك

: قولـــه: املكســـورة واملفتوحـــة، قـــال) إنّ (، يف مواضـــع )احلـــروف الناســـخة(يف بـــاب  -ب

إنَّ زيـــًدا : (وذلـــك يف حنـــِو قولِـــك". فكِســـَرِت ابتـــداًء، وبعـــَد القـــوِل، وبعـــَد املوُصـــولِ "

هـــذه ، ألنّـــه ال يقـــُع )جـــاءين الَّـــذي إنَّ أبـــاُه عـــاملٌِ (، و )إّن زيـــًدا قـــائمٌ : قـــال(، )قـــائمٌ 

وذلـك ". وفُتحت فاِعلًة، ومفعولـًة، ومبتـدأًة، وُمضـاًفا إليهـا: "قوله. املواِقَع إّال اُجلَملُ 

ــــك ـــائمٌ : (يف حنـــــو قولـ ــين أنَّ زيـــــًدا قــ ـــائمٌ (، و )أعجبـــ ــُت أنَّ زيـــــًدا قــ ،        و )كرهـــ

إالّ  ، ألنـَُّه ال يقـُع هـذه املواقـعَ )عجبـُت ِمـْن أّن زيـًدا قـائمٌ (، و )عندي أنَّ زيًدا قائمٌ (

                                                        
  .٣٦معونة الطالب  )١(
  .٢١شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
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ــــَك املواضـــــِع، واكتفـــــى بــــــذكِر . )١("املفـــــرداتُ  ومل ُميثـِّــــل ابـــــن احلاجـــــب يف شـــــرِحه لتلـ

  .)٢(العلَّةِ 

وُهنــاك الكثــري مــن املواضــع الــيت كــان فيهــا ابــُن هطيــل يــرتُُك كــالَم ابــن احلاجــب يف 

ــد التزاَمــه أســلوَب الشــرِح بالتمثيــلِ  . شــرحه، ويســتعيض مكانَــه بأمثلــٍة مــن عنــده، وهــذا يؤكِّ

وُحيـــَذُف  : "قولــه: ، قــال ابـــن احلاجــب)الــيت لنفـــي اجلــنس) ال(خــرب (مــن أمثلــة ذلـــك يف و 

أظهـَر يف الصِّـفِة، محـًال علـى ) ال رجَل طريفٌ (يُريد يف ُلَغِة من يُثبُتُه وِمن ُهنا كان ". كثريًا

  .)٣("األكثِر يف حذِف اخلربِ 

ـــا،    كــــ إذ: أي". وُحيـــذُف كثـــريًا: "قولـــه: "أّمـــا نـــصُّ ابـــن هطيـــل، فهـــو ا كـــان عام�

  :، وحنو)ال إله إالَّ اهللا: (وحنوه، لداللِة النفي عليِه، حنو) موجود(

  )٤(" وال فًتى إالَّ علّي   ال سيَف إالَّ ُذو الِفقار

  

ففـــي هـــذا الـــنصِّ نالحـــظ أّن ابـــن هطيـــٍل تـــرَك تعليـــق ابـــن احلاجـــب ِبُرمَِّتـــه، وعلَّـــق 

تعليــَق ابــن هطيــل ومتثيلــه، أكثــُر توضــيًحا لعبــارة  بأســُلوبِه، مــع التمثيــِل مــن عنــده، كمــا أنَّ 

، مــن تعليــق ابــن احلاجــب الــذي أكتفــى فيــه باإلشــارِة إىل اللغــِة، والتَّعليــِق علــى )الكافيــة(

  ).ال رُجَل ظريفٌ (متثيِل النحويَني بـ 

، ويــرى ابــُن هطيــل أّن )الكافيــة(وقــد يطــوُل تعليــُق ابــن احلاجــب علــى عبــارٍة مــن 

حلاجِب، ال فائدة منها، إّما خلروِجها عن النَّصِّ املراِد التعليق عليه، أو ملـا فيهـا إطالَة ابِن ا

مـــن تكـــراِر كـــالٍم ســـبقِت اإلشـــارة إليـــه، ولـــذلَك يلجـــأُ ابـــُن هطيـــل إىل تـــرِك هـــذه اإلطالـــة 

  .وخيتصُر املقاَم ُموضًِّحا بالتمثيل

                                                        
  .٢٧٦معونة الطالب  )١(
  .١٢٣ح ابن احلاجب شر : ينظر )٢(
  .٢٦شرح ابن احلاجب  )٣(
  .٥١معونة الطالب  )٤(
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ــب). إعمــــال املصــــدر(ومــــن أمثلــــِة ذلــــك يف  ــال ابــــن احلاجــ ــا فــــإن كــــا: "قــ َن ُمطلًقــ

يعين مفعوًال مطلًقا، وقد تقدَّمت معرفتُـُه، فـال خيلـو إّمـا أْن يكـوَن ممـَّا التُـزَِم " فالَعَمُل للِفعلِ 

فيه حذُف الِفعِل، وصاَر املصـدُر بـدًال عنـه، فـاألكثُر أنَّ املصـدَر عامـٌل ال مـن جهـِة كونِـِه 

اِر أبــوهُ : (مثــِل قــوهلممصــدًرا ولكــن كونِــِه بــدًال مــن الِفْعــِل، وهــو كمــا قــالوا يف  ) زيــٌد يف الــدَّ

ـــام  ـــا، ولكـــــن مـــــن جهـــــِة قياِمـــــه مقــ ــ ــالظّرف ال مـــــن جهـــــِة كونـــــه ظرًف أو ) اســـــتقرَّ (مرتَفـــــٌع بـــ

مـن حيـُث ) سقًيا(منصوٌب         بـ ) زيدٌ (، فـ )سقًيا زيًدا: (، وكذلك إذا قُلت)ُمستقرٍّ (

: َعِمـَل بـه املصـدُر يف قولــك ، ال مـن حيـث كونـه مصـدًرا، فالوجـُه الـذي)َسـَقى(قـاَم مقـاَم 

وإْن مل يكــن ). ســقًيا زيــًدا: (غــُري الوجــه الــذي َعِمــَل بــه، يف قولــك) أعجبــين ضــرٌب زيــًدا(

بدًال من الِفعِل بل كان الفعل مذكوًرا أو حمذوًفا حذفًا غري الزٍم، فالعمُل للِفْعـِل، أنـه مـراٌد 

األّوِل، بل حكُمه ُحكـُم املـذكوِر، كمـا لفظًا أو تقديًرا، وليَس املصدُر بدًال عنه، فيعمُل ك

ـــُه لفظًـــا، ال عمـــَل لـــه باتِّفـــاٍق، فكـــذلك إذا كـــاَن ُمـــراًدا، جيـــوُز ذكـــرُُه، ألنّـــه   أّن املـــذكوَر فعُل

  .)١("كامللفوِظ به، كما يف سائِر العوامِل اليت تُقدَّرُ 

ا إن كـــاَن فـــ: "قولـــه: "قـــال. أّمـــا نـــصُّ ابـــِن هطيـــٍل يف هـــذا املقـــاِم، فهـــو ُمـــوَجٌز جـــد�

منُصـــوٌب بــــ ) زيـــدٌ (، فــــ )َضـــَربُت ضـــربًا زيـــًدا: (وذلـــك حنـــو قولـــك". ُمطلًقـــا فالَعَمـــُل للِفْعـــلِ 

  .)٢( )َضَربتُ (

  :من هذين النَّصَِّني ُنالحُظ ما يأيت

أنَّ ابَن احلاجَب قد أطـاَل يف تعليِقـِه علـى املصـدِر حينمـا يـأيت مفعـوًال مطلًقـا وبعـَدُه  -أ

حـــذِف عامـــِل (لِتـــِه تكـــراٌر لكـــالٍم ســـَبَق احلـــديُث عنـــُه يف اســـٌم منصـــوٌب، ويف إطا

طلقِ 
ُ
  ).املفعوِل امل

أّن ابـــَن هطيـــل تـــرَك كـــالَم ابـــن احلاجـــب، ملـــا فيـــه مـــن إطالـــٍة وتكـــراٍر، وأوضـــح يف  -ب

  .تعليِقه مبثاٍل واحٍد، ُمثَّ بيـََّنُه، وذلك من التزاِمِه منهج اإلجياز

  االكتفاء بنص الكافية -٢

                                                        
  .٩٣شرح ابن احلاجب  )١(
  .٢٠٢معونة الطالب  )٢(



  

  الفصل الرابع
  

  

  
١١٧

علـى اإلجيـاز، وعـدِم اإلطالـِة يف الشـرِح ) مُعونِة الطالـب(يٍل منهجه يف بَىن ابُن هط

والتعليــِق، وهـــذا املــنهج يقتضـــي منــه التَّعليـــَق عــل مـــا أُلــِبَس مـــن عبــاراِت ابـــِن احلاجـــِب يف 

  .، وإيضاَح ما يتَِّصُل �ا من أحكاٍم حنويَّةٍ )الكافية(

ــا إذا كــاَن الـــنصُّ الــذي ينقلُــُه واِضـــًحا، وال حي تــاُج إىل مزيــٍد مـــن التَّوضــيِح، فإنَّـــُه أّم

ــــنَّصِّ بقولِــــهِ  ــــِه علــــى ال ــُري إىل ُموافَقِت هــــذا كَمــــا ذَكــــَره، وُكلُّــــه : "، أو بقولــــه)١("واِضــــحٌ : "ُيشــ

، أو )٤("هـذا كَمـا ذكـَرهُ : "، أو بقولـه)٣("هـذا كمـا ذَكـَرُه، وهـو واِضـحٌ : "، أو بقوله)٢("ُفِهمَ 

َ : "بقوله   .)٥("هذا كما بـَنيَّ

ـــل بــــنصِّ وهنـــ ــا ابـــن هطي ، وذلـــك إذا كــــان )الكافيـــة(اك حالـــة أخـــرى يكتفــــي فيهـ

ــارِة إىل أنـَّــه قــــد  التعليـــُق الـــذي ينبغــــي ذكـــره علـــى الــــنصِّ قـــد تقــــدََّم ذِكـــرُُه، فيكتفـــي باإلشــ

  .)٦(تقدَّمَ 

  استقصاء عبارات الكافية  -٣

تعليقـات الــيت ِكتـاٌب خمتصــٌر، إالَّ أنَّ ال) معونـة الطالــب(علـى الــرغِم مـن أنَّ كتــاَب 

، مبـا )الكافيـة(، قـد مشَِلـت تقريبًـا مجيـَع عبـاراِت )الكافيـة(أورَدها فيه ابُن هطيٍل على َمـْنتِ 

ــِب يف  ــا ابـــــُن احلاجـــ ـــــيت أورَدهـــ ــــن األمثلـــــِة التوضـــــيحيَِّة ال ــِري مـ ـــ يف ذلـــــك التعليـــــُق علـــــى الكث

ــُد ابــَن احلاجــِب يف شــرِحِه قــد َغِفــَل عــِن التع)٧()الكافيــة( ليــِق علــى كثــٍري مــن ، يف حــني جنَِ

وقــد ُيشـُري ابـُن هطيــٍل أثنـاء تعليِقـِه ذلــك إىل ِخـالٍف أو رأٍي حنــويٍّ مل ). الكافيـة(عبـاراٍت 

ــبِ  ــا ابــــن . يـــذكره ابـــُن احلاجـ ــق عليهـ ــا ابـــُن هطيــــل، ومل يعلِّـ ــق عليهـ وِمــــَن املواِضـــِع الـــيت علَّــ

  :احلاجب، ما يأيت

                                                        
  .٢٩٦، ١٩معونة الطالب  )١(
  .٢٠٧معونة الطالب  )٢(
  .٢٠٨معونة الطالب  )٣(
  .٢٧٤، ٢٦٩، ٢٥٦معونة الطالب  )٤(
  .١٠٠معونة الطالب  )٥(
  .٣٠٢، ٢٤٠، ٢٠٩، ١٩٥، ١٩١، ٩٦معونة الطالب : ينظر )٦(
  .١٥١، ١٤٤، ١٣٣، ٩٢، ٨٦معونة الطالب : ينظر )٧(
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رُفوعــات هــو مــا اشــتمل علــى َعلَــِم امل: "قولــه: قــال ابــُن هطيــل) املرفوعــات(يف حــدِّ  -أ

على الّرفِع، وإّمنا َعَدل عنه، لـئال يُـوِهَم تعريـُف الشـيء مبـا هـو ِمثلُـُه : أي". الفاعليَّةِ 

ـــا وال . )١("يف املعرفــــِة واجلهالــــةِ  ــــيس يف شــــرح ابــــن احلاجــــب ال لفظًـ وهــــذا التعليــــُق ل

  .)٢(معًىن 

ثبـِت مـن والبُـّد يف : "قولـه: "قال ابن ُهطيـل) احلال(يف  -ب
ُ
ظـاِهرًة أو ) قـد(املاضـي امل

لتقريـــِب املاضـــي مـــن احلـــاِل، ) قـــد(وذلـــك ألنّـــه يـــدلُّ علـــى االنقِضـــاِء، و ". ُمقـــدَّرةً 

ــــه تعــــــاىل ــ ــا مثَّــــــَل، واملقــــــدَّرُة يف حنــــــِو قول ـــاهرُة كمــــ َأْو َجــــــاُءوُكْم َحِصــــــَرْت : فالظـــ

  .)٥(احلاجبوهذِه العبارة أيًضا مل يُعلِّق عليها ابُن . )٤)"(٣(ُصُدورُُهمْ 

واألصـحُّ أالَّ يتقـدََّم : "قولـه: "يف ُحكم تقدمي التمييـز علـى عاِملـه، قـال ابـن هطيـل -ت

فأنـَُّهمــا أجــازاه : أي". خالًفــا للمــازين واملــربد: "قولــه. وذلــك ملــا تقــدَّمَ " علــى الِفعــلِ 

  :متمسِّكِني بقوله
  

  يبُ وما كان نفًسا بالِفراِق تط  أتـَْهُجُر ليلَى للِفراِق حبيَبها

  

أّمـا ابــُن احلاجــَب فلـم يتطــّرق يف شــرحِه إىل . )٦("ومـا كــان نفســي: وُردَّ بـأنَّ الرِّوايــة

  .)٧(هذه اُحلجَِّة وَردِّها

  

وُهنــاك مواضــع أشــار فيهــا ابــُن هطيــل إىل اخلــالف النحــوي، ومل يتطــرق إليــه ابــُن 

  :احلاجب منها

                                                        
  .٣٢معونة الطالب  )١(
  .١٩شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
  .٤/٩٠سورة النساء  )٣(
  .٩٠معونة الطالب  )٤(
  .٤١شرح ابن احلاجب : ينظر )٥(
  .٩٦معونة الطالب  )٦(
  .٤٣شرح ابن احلاجب : ينظر )٧(
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  .)١(قرتَن بألاخلالُف يف ِعلَِّة صرِف غري املنصرف إذا أضيَف أو ا -١

الِم  (و ) حـــّىت (و ) أو(و ) الفـــاءِ (اخلــالُف يف عامـــِل النَّصــِب يف الفعـــِل املضـــارِع بعــَد  -٢

 .)٢()الِم اُجلُحودِ (و ) كي

                                                        
  .١٩) شرح ابن احلاجب(، ويقارن بـ ٣١عونة الطالب م: ينظر )١(
  .١٠٣) شرح ابن احلاجب(، ويقارن بـ ٢٢٥معونة الطالب : ينظر )٢(



  

  

  الفصل الخامس
  )ث(بین معونة الطالب والشرح 

  
األدلـــة والقـــرائن التـــي تنفـــي صـــلة ابـــن هطيـــل بالشـــرح : المبحـــث األول

  )ث(

  ).ث(في الشرح ) معونة الطالب(نص : المبحث الثاني

معونـة (وزياداتـه علـى ) ث(ة النحويـة فـي الشـرح الماد: المبحث الثالث

  ).الطالب
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  المبحث األول

  )ث(األدلَّة والقرائن التي تنفي صلة ابن هطیل بالشرح 

  

تبـنيََّ يل أنَّ هـذا الشـرَح لــيَس ) ث(بعـَد وقفـٍة طويلـٍة ودراسـٍة جـاّدٍة لنســخة الشـرح 

البِن هطيٍل، وَقْد ُنِسَب إليه خطًأ، وإّمنا هو لشخٍص غريِه، ويبـدو أنّـه أَحـُد علمـاء الـيمن 

، )معونــة الطالــب(ابــن احلاجــب وتدريســها، وقَــْد وقَــَع علــى كتــاب  الــذين اهتمــوا بكافيــةِ 

فألفاه شـرًحا خمتصـًرا، فَقـاَم بتوسـيع مادَّتِـِه يف الشـرح والتعليـِق، وحّشـاه، وتصـرَّف فيـه كثـريًا 

  )ث(والشرح ) معونة الطالب(بالزيادِة غالًبا، واحلذِف قليًال، ولذا وَقَع الشَبُه بني 

معونـة ( قَـْد رمـزُت يف التحقيـِق إىل كـلٍّ منهمـا رْمـًزا، فنسـخُة وجتُدر اإلشارة إىل أين

، ونســخة الشـرح املنســوب إىل ابــن هطيــل رمــزت هلــا )األصــل(رمــزُت هلــا بكلمــِة ) الطالـب

  ).ث(باحلرف 

) ث(وَقْد وقفُت على َعدٍد من األدلَِّة والقرائِن اليت تنفي صلة ابـن هطيـل بالشـرح 

  :يتاملنسوب إليه، أمهُّها ما يأ

اشــتملت نســخُة األصــِل علــى حــواٍش يف بعــِض صــحائفها، وَقــْد ُدِمــَج كثــٌري مــن هــذه  -١

ـــِنت مــــن  ـــام )ث(احلواشــــي يف املـ ــــْد َمتَّ نســــُخها يف عـ ، مــــع العلــــِم أنَّ نســــخَة األصــــل َق

بعد وفاة ابن هطيل بسنٍة واحدٍة تقريًبا، ويف ذلك إشارٌة واضـحٌة إىل : ، أي)هـ٨١٣(

  .َقْد حصل بعد وفاة ابن هطيل) ث(ي من األصل يف املنت من أّن دمَج تلك احلواش

املنســــوَب إىل ابــــن هطيــــل، قــــْد جــــاَء أصــــًال مــــن ُدوِن عنـــــواٍن، ألنَّ ) ث(أْن الشــــرَح  -٢

ــَب عليهــــا شــــيًئا،  الناســــَخ نفَســــُه قــــْد تــــرَك صــــحيَفَة العنــــوان، خاليــــًة مــــن دوِن أْن يكتــ

  . أعلى الصحيفةواكتَفى بإيراِد البسملة فقط، خبطٍّ بارٍز، يف

ــارة  طـــي هــــذا شــــرح ابـــن هطيــــل علــــى (وأّمـــا العنــــوان الـــذي ُكِتــــب عليهــــا، هـــو عبــ

ا، خيــالُف خــطَّ الناســِخ، والــذي وَضــَعُه وَضــَعُه علــى )الكافيــة ، فقــد جــاء خبــطٍّ صــغٍري جــد�

  .استحياٍء، لذا أورَدُه يف الزاوية اليمىن من األعلى، وخبطٍّ صغٍري ال يكاُد يُرى
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لــديَّ أنَّ الــذي وَضــَع الُعنــوان علــى هــذه النســخة هــو غــُري ناســخها، ومــن الــراجح 

، لــذا نســَبها )ث(والــذي دعــاُه إىل وضــِعِه مــا وجــده مــن شــبٍه بــَني األصــِل وهــذه النســخة 

  .إىل ابن هطيل

التصـريُح بالنقــِل عـن ابـِن ُهطيـٍل مــع الـرتحُِّم عليـه، يف موضــوع ) ث(جـاَء يف النسـخِة  -٣

ــال الت)املوصـــول( ــــَلة(عليـــِق علــــى ، حــ : قولــــه: "و، ونـــصُّ ذلــــك٣١)حــــذِف عائـــد الصِّ

ــــَلِة إىل املوصــــول جيــــوُز : أي". والعائـــد املفعــــول جيــــوُز حذفُــــهُ " الضــــمُري العائـــُد مــــن الصِّ

وحاِصـُل . )وما َعِمَلتْ (، وقُـرِئ )١( َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهمْ : حذُفُه مفعوًال، قال تعاىل

ين رمحه اهللا تعاىلالكالِم فيه على ما ذكره ال أنـَّه ال ْخيلُـو إّمـا أْن يكـون : فقيُه مجاُل الدِّ

إْن كــان منصـــوبًا جــاز حذفُــُه، كمــا تقــدَّم، إالَّ ملـــانٍع، . منصــوبًا، أو مرفوًعــا، أو جمــروًرا

ُعمــدٌة يف الكـالِم، وكــذا لـو كــاَن خــربًا ) إنَّ (، ألنَّ اســم )جــاءين الـذي إنَّــُه يُقـومُ : (حنـو

ــُه إالَّ . ، فــال ُحيْــَذُف يف حنــو هــذه)َعِلْمــتُ (أو مفعــوًال لـــ  وإْن كــاَن مرفوًعــا مل َجيُــْز َحْذُف

، وَشـذَّ حنــو قــراءِة )مـا أنــا بالَّــذي قائـٌل لــك ُســوًءا: (إذا كـان ُمْبَتــدأً وطـاَل الكــالُم، حنــو

وإْن كـــان . ، أي علـــى الَّـــذي هـــو أحَســـنُ )٢( تماًمـــا علـــى اّلـــذي أْحَســـنُ : َمــْن قـــرأ

  ".… خيلو إمَّا أْن يكوَن جرُُّه باإلضاَفِة أو باحلرفِ جمروًرا فال

نالحــُظ التَّصــريَح بالنـَّْقــِل عــِن ابــِن هطيــٍل، بِــذِْكِر لقبِــِه ) ث(ففــي هــذا الــنَّصِّ مــن 

وحاصُل الكالِم فيه على ما ذكَرُه الفقيـه مجـال الـدين رمحـه اهللا : "، يف عبارة)مجال الدين(

عليه داللًة واضحًة على أّن النـَّْقـَل عنـه يف هـذا املوضـع، إّمنـا كـان  ، ُمثَّ إنَّ يف الرتحُّمِ "تعاىل

ـــُد هـــذا أنَّ الـــنَّصَّ  ِمـــْن أَحـــِد ُكُتِبـــِه، وبعـــَد وفاتِـــِه، لـــذا تـــرحََّم عليـــه َمـــْن نـََقـــَل عنـــه ُهنـــا، ويؤكِّ

  .البِن هطيلٍ  )٣()ُعمدة ذوي اِهلمم(السابَق منقوٌل ِبُرمَِّتِه من كتاب 

                                                        
  .٣٥سورة يس  )١(

  .٢/٢٦٥النشر : ينظر). وما َعِمَلتْ (قرأ أبو بكر ومحزة والكسائي وخلف هذه القراءة املشهورة، و 
  .٦/١٥٤سورة األنـَْعام  )٢(

ْحتســـب : ينظـــر. قـــرأ البـــاقونَ ) أْحَســـنَ (حيـــىي بـــن يـَْعُمـــر، وبـــالفتح .. قـــرأ) أْحَســـنُ (بالضَّـــمِّ 
ُ
، وفـــتح التقـــدير ١/١٣٤امل

٢/١٨٠.  
  .و١٨عمدة ذوي اهلمم : ينظر )٣(
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رجُِّح أّن هــذا النـَّْقــَل قَــْد حَصــَل بـَْعــَد وفــاِة ابــن هطيــٍل، وهــذه القرينــُة وُهَنــاك قرينــٌة تُــ

البــن هطيــل، إذ ذََكــَر ابــُن هطيــٍل يف مقدمــِة هــذا ) عمــدة ذوي اِهلمــم(ذاُت ِصـَلٍة بكتــاِب 

ــٍة يف حالِــِه، وانشــغاٍل يف بالِــِه، ومــن ذلــك نْفَهــُم أنَّ ابــَن هطيــل  الكتــاب أنَّــه صــنـََّفُه مــَع رِكَّ

ــٍة وَضــْعٍف، لكونــه شــيًخا ُمِســن�ا، وُهنــا ) ُعْمــدة ذوي اِهلمــم(َف كتابــه صــنَّ  وهــو يف حــاِل رِكَّ

معونـــة (هـــو آِخــُر مــا صــنََّف، وأنَّ كتابــه       ) عمــدة ذوي اِهلمــم(نْفَهــُم أيًضــا أّن كتابَــه 

  .يف التصنيفِ ) عمدة ذوي اِهلمم(ليس كذلك، فهو ساِبٌق على ) الطالب

جـــاَء ) ُعْمـــَدة ذوي اِهلَمـــمِ (مـــن كتـــاب ) ث(ُح أنَّ النـَّْقـــَل الـــذي يف وهـــذا كلُّـــُه يـــرجِّ 

  .بعَد وفاِة ابن هطيٍل، وليَس من ُصْنِعهِ 

هــي يف كثــٍري مــن املواضــع حــواٍش ) األصــل(علــى مــا يف ) ث(مــا وَرَد مــن زيــاداٍت يف  -٤

ْصــِل، ِممَّـــا يَـــُدلُّ أُْدِجمــْت يف املـــِنت، ويبــُدو يف كثـــٍري منهــا انفصـــاُهلا الواضـــُح عــن نـــصِّ األ

ــا ليَســْت مــن ُصــْنِع ابــن هطيــل، إذ لــو كانــْت مــن صــنِعِه لظهــَر الكــالُم الــذي  علــى أ�َّ

أُْدجمــْت فيـــه تلـــك احلواشـــي ُمتَِّســـًقا مرتابطًــا ال انفَصـــاَل فيـــه، وقـــد ذكـــرُت يف التَّحقيـــِق  

: ، قـال)لاسـم الفاعـ(ولنأخـذ هنـا مثـاًال واِحـًدا، يف موضـوع . كثريًا من هذه الزيادات

وذلـك لَشــَبهِه بــِه مـن حيــُث الزِّنَــُة، وداللتُـُه علــى املصــدر، وغــري ". ويعمـُل عمــَل ِفْعِلــهِ "

كاحتمالِـِه ألَحـِد األزمنـِة، :" مع زيادٍة بعـده) ث(فهذا الكالُم ورد نص�ا يف . )١("ذلك

  ".ودخوِل الم التأكيِد عليه

يـل، إذ لـو كانَـْت مـن كالمـه، فليس من املعقول أْن تكوَن هذه الزيادُة من ابـن هط

  ".وغري ذلك: "جلاَء متَّصال، غَري مفصوٍل بقوله

َمٍة تـَُوضُِّح الغَـَرَض مـن تصـنيِفِه، إضـافًة إىل  -٥ َقْد بدأَ ابُن هطيٍل ُكلَّ كتاٍب ِمْن ُكُتِبِه مبقدِّ

التـَّاج (شـري، مسّـاه أنَّه كاَن يلتزُِم السَّْجَع يف كلِّ عنوانات كتِبِه، َفَشـْرُحُه للمفصَّـِل للزخم

ـــاِب املفصَّـــل يف صـــَنعِة اإلعـــرابِ  مـــة )املكلـــل جبـــواهِر اآلداِب علـــى كت ، وشـــرحه للمقدِّ

ْحِســـَبة، البـــن بابشـــاذ، َمسَّـــاه 
ُ
ْحِســـَبِة يف علمـــي اللســـان (امل

ُ
ُعمـــدة ذوي اِهلَمـــِم علـــى امل

                                                        
  . ٢٠٣ب معونة الطال )١(
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، )احلَاجـب معونـة الطالـب علـى الكافيـة يف حنـو ابـن(، وكتابه الذي معنـا مسـَّاه )والقَلمِ 

َمة، وال عنواَن يُلتَزُم السَّْجُع فيه) ث(بينما جاء الشَّرُح    .َغْفًال من كلِّ ذلك، فال ُمَقدِّ

مبــنـَْهِج اإلجيــاز، َجَعــَل بعــَض كالمــه َحمــلَّ َنظَــٍر، ) معونــة الطالــب(التــزام ابــن هطيــل يف  -٦

ــــذا ظهــــرْت عليــــه اســــتدراك ــــَراِد، ل
ُ
ــا يف )ث(اٌت يف لَعــــَدم اإلبانــــِة الالزمــــِة عــــِن امل ، كمــ

  .، وَقْد أشرُت يف التحقيِق إىل مثِل ذلك)املستثىن(موُضوع 

ــه َحْتًمــا، إذ  ــِدي رأيًــا يف قــوٍل مــا، هــو غــُري قائِل ومــن املنطــِق أنَّ َمــْن يســتدرُِك أو يُب

َ الُقُصــوَر فيــه، ألنَّ علَمــهُ  مبثـــل  لــيَس مــن املعُقــوِل أْن َيْســـَتْدرَِك املؤلِّــُف علــى نفِســِه، ويـُبَــــنيِّ

  .ذلك جيعُلُه يتجنَُّب الُقُصوَر، ويتحاَشى نقَد غريِه أْصالً 
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  المبحث الثاني

  )ث(في الشرح) معونة الطالب(نصُّ 

  

، وثبـَت )ث(تبنيَّ لنا باألِدلَِّة والقرائِن سالَفِة الذِّْكِر، نفُي صلِة ابـن هطيـٍل بالشـرح 

معونـة (َع هـذا الشـرَح، مسـتعيًنا بـنصِّ أنَّه لشخٍص غـريِه، جـاَء بعـَد وفـاة ابـُن هطيـٍل، فوَضـ

مصدًرا رئيسـاً اعتمـد عليـه صـاحُب هـذا الشـرح، ) معونة الطالب(، فكان كتاب )الطالب

َــَذ صـوًرا عديــدًة يف تعاملــه  فنَقـَل منــه كثـريًا، وزاَد عليــه، وتصــرََّف فيـه، وهــو يف ذلـك قَــِد اختَّ

  :، ميكُن توضيُح ذلك فيما يأيت)معونة الطالب(مع نصِّ 

  النقُل الحرفيُّ والزيادة عليه -١

ــٍري مـــن ) معونـــة الطالـــب(مـــن ) ث(لقـــد نـََقـــَل صـــاحُب الشـــرح  كثـــريًا، وهـــو يف كثـ

ـا يزيـُد عليـه بالشـرِح  ، بل ينقُلُه حرفيـ�ا، إالَّ أنـَّه ال يكتفـي بـِه، وإمنَّ املواِضِع ال يُغيـُِّر يف النصِّ

ــــل، والشـــــواهد، واألحكـــــام، وكـــــذا  ــــة، أو يف والتعليـــــِق،و التمثيـ يف اآلراء واملســـــائل اخلالفيّـ

  ).معونة الطالب(تفسريه أللفاِظ الكافية، ِممَّا مل يتطّرْق إليه ابُن هطيٍل يف 

، والزيـاداِت الـواردِة فيـِه علـى نـصِّ )ث(وسأحتدَُّث فيما بعد عن املادَِّة النحويَِّة يف 

  ).معونة الطالب(

ــا جـــــاء يف  :     و٢)ث(يف) خـــــواصِّ االســـــم(ومـــــن أمثلـــــة هـــــذه الصـــــورة مـــــن النقِل،مـــ

ــــه" ـــــافةُ :" قولــ ــــه، واإلضـ ـــــَناُد إليــ ، والتنــــــويُن، واإلسـ ــــالَِّم، واجلــــــرُّ ــــــه دخــــــوُل الــ ". ومــــــن خواصِّ

. مــا خيــَتصُّ بالشــيء، ُوِجــَد يف مجيــع أفــراِدِه أو مل يوَجــدْ : مجــُع خاصَّــٍة، وهــي): اخلــواصُّ (

): اخلاصَّـة(وُلُه جلميِع أجـزاء احملـدوِد، وجيُب مشُُ ) اَحلدَّ (، أّن )اخلاصَّة(و) احلدِّ (والفرُق بَني 

  . يطَّرُِد وينَعِكُس، وهي تنعكُس وال تطَّرِدُ ) اَحلدُّ (ال جيُب فيها ذلك، فـ

ـــاُل ال تَقـــُع  ــِب، واألفَع ُ احملكـــوَم عليـــه عنـــد املخاطـ ـــنيِّ ـــا تُع ـــا اخـــَتصَّ بـــالالَِّم أل�َّ وإمنَّ

ــا، فلـــْم حتـــتْج إىل تعريـــفٍ  ـــا. حمكوًمـــا عليهـ ـــه، ) اجلـــرُّ ( وأمَّ فألنـَّــه ُوِضـــَع َعَلًمـــا للمضـــاف إلي

َهــا ــا . واألفعــاُل ال تَقــُع مضــاًفا إليـْ ، فألنـَّـُه إْن  )التنــوينُ (وأمَّ ، واملــراُد بــِه مــا عــدا تنــوين الــرتمنُِّ
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كاَن للتمكِني فال معًىن له يف الِفْعِل، وإْن كاَن للتنكِري فالِفْعُل موضوٌع علـى التنكـِري، وإْن  

) اإلسـناُد إليـه(وأّمـا . فالِفْعُل ال ُيَضـاُف، وإْن كـاَن للمقابلَـِة فالِفْعـُل ال ُجيَمـعُ  كان للِعَوضِ 

  ".فألنَُّه يقَبُل التعريَف، واألفعاُل ال تقَبُل التعريفَ ) اإلضافةُ (وأّما . فِلَما تقدَّمَ 

ا اخَتصَّ بالالَّم: "فقوله ، )١()لطالـبِ معونـة ا(إىل �ايِتِه، هو منقوٌل حرفي�ا من " وإمنَّ

، هـو زيـادٌة أُقحمـْت علـى )احلـدّ (، وبيان الفرِق بينها وبـني )اخلاصَّةِ (وما قبله ِمْن تعريٍف لـ

) الوافيـــة(، وإّمنــا مــأخوٌذ مــن )٢(، وهـــو لــيس يف شــرح ابــن احلاجـــب)معونــة الطالــب(نــصِّ 

ين   .)٣(لركن الدِّ

  النقلُّ الحرفيُّ واالكتفاء به -٢

، )معونـِة الطَّالـب(ينُقُل حرفيـ�ا مـن ) ث(هذا الشرح  يف مواضع كثريٍة جنُد صاحبَ 

  .وال يزيُد عليه، مكتفي�ا بتعليِق ابن هطيلٍ 

: ظ٤٥) ث(يف ) أفعـال القلـوب(ومن أمثلِه هذه الصـورة مـن النقـل، مـا جـاء يف  

و ) َعِلْمـــتُ (و ) زَعْمـــتُ (و ) ِخْلـــتُ (و ) َحِســـْبتُ (و ) ظَنَـْنـــتُ : (أفعـــاُل القلـــوب: "قولـــه"

، والّثالُث األخريُة للِعْلـِم، وَزَعْمـُت للـدعَوى)". وجْدتُ (و ) تُ رأيْ ( . فالثَّالُث اُألوُل للظَّنِّ

وذلــك ألنَّ النِّْسـَبَة قــْد تكـوُن عــْن ". تـدُخُل علــى اُجلملـِة االِمسيَّــِة لبيـان مــا هـي عنـه: "قولـه

وحنـَوُه، ) َعِلْمـتُ : (قـُلْـتَ  ، فـإذا قصـْدَت بيـاَن أّ�ـا َعـْن ِعْلـمٍ )ظـنٍّ (، وَقْد تكـوُن عـن )ِعْلمٍ (

ــتَ  ــتُ : (وإذا قصـــدَت أّ�ـــا عـــن ظـــنٍّ قـُْلـ ) معونـــة الطالـــب(وهـــذا هـــو نـــُص ". وحنـــوه) ظَنَـْنـ

نـَْفُسه
)٤(.  

                                                        
  .٥معونة الطالب  )١(
  .٨شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
  .٧الوافّية : ينظر )٣(
  .٢٤٢معونة الطالب  )٤(
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) ث(، يف )ال(، حـال احلـديث عـن زيـادة )حروف الزيادة(ومثال آخر ما جاء يف 

ــْت قبـــَل : "قولـــه: "ظ٥٣ أُْقِســـُم ِبَمَواِقـــِع  فَـــال: وذلـــك حنـــو قولـــه تعـــاىل)". أُْقِســـمُ (وقَـلـَّ

َضافِ : "قوله. )١(النُُّجومِ 
ُ
  :وذلك يف حنو قوله". وَشذَّْت مع امل

  )٢(ما َشَعرْ في بِْئِر ال ُحوٍر َسَرى و 

ينِ ) حــارَ (مجــُع حــائٍر، ِمــْن ): احلُــورُ (و وهــذا هــو نــصُّ ". إذا َهلَــك، قالــه رُْكــُن الــدِّ

  .)٣(نفسه) معونة الطالب(

  رف مع الزيادةِ النقل الحرفّي والتص -٣

، لكـــّن هـــذا )معونـــة الطالـــب(جنـــُد الّنقـــَل مـــن ) ث(يف مواضــع أخـــرى مـــن الشـــرح 

الّنقَل يف املوضع الواحد، منه ما هو َحْريفٌّ، ومنه ما هو بتصرٍُّف، مع الزيادِة عليـه بالشـرح 

  .والتعليق

و : "ظ قولـه٤٩) ث(، يف )حـروف اجلـرِّ (، يف بـاِب )رب(مثال ذلك مـا جـاء يف 

ــا للتكثـريِ : وقيـل". للتقليـلِ ) ُربَّ ( وذلــك ". صــدُر الكـالمِ ] هلـا: "[قولـه. )٤("واهللا أعلــم. إ�َّ

أّمـا اختصاُصـها بنكـرٍة ". خمتصٌَّة بنكرٍة موصـوفٍة علـى األصـحِّ : "قوله. ألّ�ا إلنشاِء التقليلِ 

ــا إىل املعرفـــِة،  ــا . يف ذلـــك ألنَّ الغَـــَرَض بيـــاُن اجلِـــْنِس، والنكـــرُة تكفـــيفلَعـــَدِم احتياِجهـ وأّمــ

ا تقتضي تقليَل النوِع من اجلنسِ  علـى : "قال .وصُف النكرِة فليوفـَِّر عليها ما تقتِضيِه، أل�َّ

وفعُلهــا : "قولــه. ألنَّ يف ُوُجــوِب وصــِف النكــرِة خالًفــا، واألصــحُّ وجــوُب وصــِفها" األصــحِّ 

ـــا ــا مـــاٍض،: أي. "مـــاٍض حمـــذوٌف غالًب ألنَّ املعـــَىن علـــى  ِفْعُلهـــا الـــذي هـــو عامُلهـــا، وجواُ�ـ

ــٍق، ــا كــان . وال يكــوُن التحقيــُق إالّ يف مــا قــد ثبــَت ومضــى تقليــٍل ُحمَقَّ
َّ
ــا مل وإّمنــا ُحــِذَف غالًب

                                                        
  .٥٦/٧٥سورة الواقعة  )١(
  .٢٩١رجٌز َقْد َمتَّ خترجيه يف التحقيق ص  )٢(
  .٢٩١معونة الطالب  )٣(
تـه َخطّـاِن مزدوجـان هـو املنقـول بَِتصـرٍُّف، ومـا ، ومـا حت٢٦٩) معونـة الطالـب(ما حتته خطٌّ هو املنقوُل حرفي�ا مـن  )٤(

  .ْمل يكن حتته خط فهو زيادٌة على تعليِق ابن هطيلٍ 
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ـا ُعلِـمَ ) بسم اهللا(كما ُحذف متعلُق الباء يف ،  معلوًما
َّ
، )ُربَّ َرُجـٍل أكـرمين: (، فـإذا قـُلْـتَ مل

  :قال. ُذوفٌ ، وجواُ�ا حمَْ )َرُجلٍ (َصَفٌة لـ) أْكَرَمِين (فَـ 

َتالِ ] َمْعَشرٍ [َم وأسَرى ِمْن   ُربَّ رَْفٍد َهَرْقتُه ذلك اليو   )١(أقـْ

ـــالَ  ــُت أو : (ألنَّــــه َقــــْد يظَهــــُر يف مثــــِل قولِــــكَ " غالبًــــا: "وإّمنــــا قـ ُربَّ َرُجــــٍل كــــرٍمي لقيــ

َهٍم ُممَيَّــٍز بنكــرٍة منصــوبةٍ : "قولــه. ، وهــو قليــلٌ )حضــر ذلــك و ". وَقــْد تــدُخُل علــى ُمْضــَمٍر ُمــبـْ

وذلــك ألنَّــه راِجــٌع إىل ُمَقــدٍَّر ذهــينٍّ، ال ". والضــمُري ُمْفــَرٌد ُمــذَكَّرٌ : "قولــه). ُربَّــُه َرُجــالً : (حنــو

  ."إىل شيٍء ُمقدٍَّم ذِْكرُهُ 

  

                                                        
  .١٣ديوانه : البيت من اخلفيِف، لألعشى، يف )١(
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  المبحث الثالث

  )معونة الطالب(وزیاداته على ) ث(المادة النحویة في الشرح 

  

والتعليـِق ) الكافيـةِ (بعـِة ألفـاِظ علـى متا) معونـة الطالـب(لقد َحرَص ابـُن هطيـل يف 

، فقيََّد نفَسه بـذلك، ومل يـزد علـى مـا )شرح ابن احلاجب(عليها، واسَتمدَّ أكَثر مادَّتِِه من 

أو ) كافيِتـــه(َوَرَد فيهمـــا مـــن موضـــوعاٍت وأحكـــاٍم وغـــري ذلـــك ممـَّــا غِفلـــُه ابـــُن احلاجـــِب يف 

  ). شرِحه هلا(

كثريًا، فإنّه مل يتقيَّـْد ) معونة الطالب(من  ، الذي استفادَ )ث(أمَّا صاحُب الشرِح 

باملــاّدِة النحويَّــِة الَّــيت وردْت فيــه، بــل زاَد عليهــا، وأضــاَف إليهــا كثــريًا، وميكــن تفصــيل تلــك 

  :الزيادات فيما يأيت

  زيادة أحكام): أوالً (

، ومل يشــْر إليهــا ابــن )ث(ُهنــاَك الكثــُري مــن األحكــام أشــار إليهــا صــاحُب الشــرح 

  :، وهذه األحكام هي)معونة الطالب(يف ُهطيل 

  :ذكرَ ) غري املنصرف(يف  -١

  .ُحكَم االسم املؤّنث إذا ُمسَِّي به املذّكُر أو العكس، من حيُث الصرف وعدمه -أ

  .ُحكَم أمساء القبائل والبلدان، من حيُث الصرف وعدمه -ب

  .تأثري التصغري يف منع االسم من الصرف-ت

  .أنّه حيذُف كثريًا ذكرَ ) املفعول به(يف  -٢

  :أشار إىل) املفعول املطلق(يف  -٣

  ).تـُْربًا وجندال: (قيام االسم اجلامد مقام املصدر مع ِفْعله، حنو -أ

  ).وْيَسك(و ) وْحيَكَ : (ما جييء من املصادر ممّا ال فعل له، حنو َقوهلم -ب

  .)قمُت قائًما: (ورود املصدر على وزِن امسي الفاعل واملفعول، حنو -ت

  ).عبُد اهللا أظنُُّه منطِلقٌ : (إضمار املصدر، يف حنو -ث
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  .أشار إىل أّ�ا إذا أُلغيْت َصار ذكرها كذِكر الظُّروِف يف املعىن) أفعال القلوب(يف  -٤

  ).لقيته صربًا: (أشاَر إىل وُقوع املصدر حاًال، حنو) احلالِ (يف  -٥

ضـــربت زيـــًدا لـــيس : (ختفيًفـــا، حنـــو أشـــار إىل أنَّ املســـتثىن قـــد ُحيـــذفُ ) االســـتثناء(يف  -٦

  ).إالّ 

  زيادة مسائل خالفّية): ثانًيا(

ــحاب املــــذهبني ) ث(ويف الشــــرح  ــن املســــائل اخلالفيَّــــة بــــني أصــ ــٌري مــ البصــــري (كثــ

  :، وهذه املسائل هي)معونة الطالب(، وهي ليسْت مذكورًة يف )والكويف

  .ِق االسمذكر اخلالَف بني املذهبني يف اشتَقا) االسم(يف َحدِّ  -١

ــتَّة(يف اإلعــراب بــاحلروف، يف  -٢ ، ذكــَر رأي الكــوفيني، اْذ يــروَن أنَّ األلــَف )األمســاء السِّ

  .والواَو والياء زوائد، ُمثَّ َردَّ رأيـَُهمْ 

  :ذكرَ ) غري املنصرف(يف  -٣

اٍت يف أنَّ الكـوفيَِّني ُجييـزون تـأثري الِعلَّـِة الواحـدِة يف منــِع الصـرِف، وكـرَّر ذلـك ثـالَث مــرّ  -أ

  .املوضوِع نفِسهِ 

  ).أفْـَعل منكَ (اخلالَف بني املذهبني يف صرف باب -ب

  ).سكران(اخلالَف بني املذهبني يف ِعلَّة منِع صرِف حنو -ت

  .ذكر اخلالَف بَني املذهبني يف عامل النصب يف الفضالت) املنُصوبات(يف بداية  -٤

  .، ُمثّ َردَّه)أل(ء ما فيه ذكَر أنَّ الكوفيِّني ُجييزون ندا) املناَدى(يف  -٥

بعــد أْن ذكــَر أّن األْصــَل فيــه أْن يكــوَن نكــرًة، ذكــَر أّن الكــوفيِّني أجــازوا  ) التمييــز(يف  -٦

َها، و )١(َسِفَه نـَْفَسهُ : كونَُه َمعرَفٍة حنو   .)٢(َبِطَرْت َمِعيَشتـَ

إّمـا أنْـَت منطلًقـا : (ذكـَر اخلـالف بـني املـذهبني يف ختـريِج حنـو) خرب كان وأخوا�ـا(يف  -٧

  ).انطلْقتُ 

  :أشار إىل أنَّ الكوفيِّني ُجييزوَن توكيد الّنكرِة، لقوهلم) التوكيد(يف  -٨

                                                        
  .١/٧٩معاين القرآن، للفّراء : وينظر. ٢/١٣٠سورة البقرة  )١(
  .٢/١٠٨وشرح الرضي  ،٢/٣٠٨معاين القرآن، للفّراء : وينظر. ٢٨/٥٨سورة القصص  )٢(
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  .)١(َقْد َصرَِّت الَبْكَرُة يوًما َأْجَمَعا

) طلحـة(ذكَر رأي الكـوفيِّني وابـن كيسـان يف جـواز مجـِع حنـِو ) مجع املذكر السامل(يف  -٩

 ) محزة(و 
ً
  .ا، إالّ أّن ابن كيسان ُحيرُِّك الالَّمَ مجَع مذكٍَّر سامل

ــارع(يف  -١٠ ـــا(ذَكــــَر أنَّ الكــــوفيِّني جييــــزوَن اجلــــْزَم بـــــ ) جــــوازم املضــ وأهــــل البصــــرِة ) كيَفَمـ

  .يرفَـُعوَن الِفْعَلِني بعدها

ــْت يف )ث(وهنــــاك َمَســــائل خالفيَّــــة أخــــرى ذُكــــرْت يف  ــب(، وليســ ، )معونــــة الطالــ

، وإّمنـا بـَني النَّحـويَني أفـراًدا، وهـذه )البصـري والكـويف(بِني وهي ليسْت بـَْنيَ أصحاِب املـذه

  :املسائل هي

  .إعراب ا�موع باأللف والتاء إذا ُمسَِّي به -١

  ).يف غري املنصرف(يف حالة اخلفِض ) جوارٍ (تقدير التنوين يف حنو  -٢

  .العامل يف املنادى -٣

  ريِفِه أم ال؟هل يبَقى على تع) يا زيدُ : (املنادى املعرفة حنو -٤

ُبـَْهِم من املكانِ  -٥
  .تفسُري امل

  .العامل يف املستثىن -٦

  .عامل الرفع يف املضارع -٧

  .َهْل هو ظاهٌر يف االنتهاِء، ويدخُل ما بعده فيما قبله أم ال؟) إىل(حرُف اجلرِّ  -٨

  .يف املعرفة) ال(عمل  -٩

  زيادة تـَْعريفات): ثالثًا(

و     ) مبـين األصـل(ا من ألفاِظ الكافية بـأن عرَّفهـا، كــ لَقْد فسََّر ابُن ُهطيٍل بعضً 

وغــري ذلــك، وبَِقــَي كثــٌري منهــا حيتــاُج إىل تفســٍري، وال ) التعليــق(، و )اإللغــاء(، و )اإلســناد(

  .ِغَىن لطالِب النحِو عن معرفتها

قد َسدَّ اخلَلَل يف هذا اجلانب، فعرََّف ألفاظًا كثـريًة، ) ث(لذا جنَُِد صاحب الشرح 

، والزَّمـان، واملكـان، : هامن اللفُظ، والوْضُع، واملعَىن املفرُد، واملنقوص، وتاء التأنيث، واملثـىنَّ
                                                        

  .٢٦٣، واملقرب ١٥٥أسرار العربية : رجٌز، قائُلُه جمهول، وهو من شواهد )١(
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ُـــبـَْهم مــــن املكــــان، واالســــم الصــــحيح، وامللحــــق بــــِه، واإلمشــــام، وشــــَبه الِفعــــِل، ومعنــــاه، 
وامل

  .واملضاهي للجملةِ 

  زيادة موضوعات): رابًعا(

ابـِن هطيـٍل موضـوعاٍت حنويـًَّة قليلـًة، فلـْم يـََتطرَّقـا لَقْد أَغَفـَل كـلٌّ مـن ابـِن احلاجـِب و 

قَـِد اسـتدرَك عليهمـا ذلـك، مسـتِفيًدا ممـَّا ذكـره رضـيُّ ) ث(إليها، لذا جند صـاحَب الشـرح 

الدين يف شرحه، إذ نبََّه علـى تلـك املوضـوعات الـيت مل يـذكرها ابـُن احلاجـب يف كافيتـه أو 

  ).الت(و ) اإلغراء: (شرحه هلا، مثل

  تفصيٌل للُمْجَمل): مًساخا(

) الكافيـــةِ (مل يكــِن ابــُن هطيـــل مهتم�ــا بــإيراِد التفاصـــيِل عنــد تعليِقــِه علـــى عبــاراِت 

سواٌء يف األحكاِم أو التقسيمات أو األنـواِع، وإّمنـا كـان يـذكُر كالَمـُه ُجمْمـًال، طلبًـا لإلجيـاِز 

َم الـذي أمجلَـه ابـُن هطيـٍل، يـذكُر أحيانًـا الكـال) ث(واالخِتَصاِر، لذا جنـُد صـاحَب الشـرح 

  :من ذلك. ُمثَّ يتوسَُّع يف شرِحه وتوضيِحه

) ث(ذكر ابُن هطيل املصدر املبّني للنـَّْوع مـن دون تفصـيل، ويف ) املفعول املطلق(يف  -١

  .وقد أشرت إىل ذلك يف التحقيقِ . ذُِكَر مفصَّال

خـِرب املبتـدإ يف أقسـاِمه وأحكاِمـه ذكَر ابُن هطيل أنَّ أمـَرُه كـأمِر ) خرب إّن وأخوا�ا(يف  -٢

وأمـرُُه كـأمِر خـِرب : "قولـه: "جنـُد هـذا مفصَّـًال، ونّصـه) ث(وهذا إمجـاٌل، ويف . وشرائِطه

فأقَسـاُمه كوُقوِعـِه مفـرًدا أو مجلـًة، ومعرفـًة  يُريُد يف أقساِمِه وأحكاِمِه وشـرائِطِه،". املبتدإ

ًدا، ومـذكوًرا وحمـذوًفا، وواجـَب التقـدمي يف وأحكاُمـه ِمـن وُقوعـه ُمتَِّحـًدا، ومتعـ. ونكرةً  دِّ

وشـرائطُُه أنَّــه إذا كـاَن مجلــًة فالبُـدَّ مــن عائـٍد، وال ُحيــذُف إالَّ إذا ُعِلــَم،  . بعـِض املواضــعِ 

  :، ويف أنّه ال ُحيَْذُف إالَّ لقريَنٍة كقوله)إنَّ البُـرَّ الُكرَّ بستنيَ : (كقولك
  

  )١(في السََّفِر إذ َمَضوا َمَهالوإنَّ   إنَّ َمحًال وإنَّ ُمْرَتحالً 

  

                                                        
  . ٢٣٣ديوانه : البيُت من املنسرح، لألعشى، يف )١(
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  ".عيًشا، وإنَّ لنا ُمْرَحتًال إىل آخرهِ : لَنا َحمًَال، أي: أي

  زيادة شواهد وأمثلة): سادًسا(

ــب(لقــــد كــــاَن ابــــن هطيــــل يف  ــــة الطالــ ــــة يف تقريــــِر ) معون يســــتِدلُّ بالشــــواهد النقلّي

استشـــهد بــأكثر مـــن شـــاهٍد يف  األحكــاِم النحويَّـــِة غالبًــا، وكـــان مقتِصـــًدا يف ذلــك، فقلَّمـــا

  .املوضع الواِحد

جنــُد زيــادَة شــواهد كثــرية علــى مــا أورَده ابــُن هطيــل، وفيمــا يــأيت إْحَصــاٌء ) ث(ويف 

  .ِلذلك

معونة (في   الشواهد

  )الطالب

  الفرق بينهما  )ث(في الشرح 

  ١٥٩  ٢٢٣  ٦٤  اآليات القرآنّية

  ٦  ٢٢  ١٦  القراءات القرآنّية

  ١٢٩  ١٩٢  ٦٣  األشعار واألرجاز

  ١٧  ٣١  ١٤  األقوال واألمثال

  

يف ) ث(والشــرح ) معونــة الطالــب(مــن هــذا اإلحصــاِء نالحــُظ الفــرَق الكبــَري بــني 

ــا يف األقـــــواِل  ـــــْرُق بينهمـــ ــاِز، ُمثَّ يَِقـــــلُّ الَف ــــة، واألشـــــعاِر واألرجـــ ـــاِت القرآنيّـ االســـــتدالِل باآليــ

صــاَء قَــْد اســتبعد الشــواهَد الــواردَة يف مــع العلــم أنَّ هــذا اإلح. واألمثــاِل والقــراءات القرآنّيــة

  ).الكافية(

وقـــد أشـــرُت يف التحقيـــِق إىل ِمثـــِل هـــذه الزيـــاداِت، وال ضـــَري أْن نأخـــَذ هنـــا مثـــالني 

  :يؤكِّداِن ذلك
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و ٤٥)ث(جـاء يف ) حـىتَّ (، حـال التـَّْعليـِق علـى )حـروِف اجلـرِّ (يف ): املثال األّول(

ــــهُ  ـــا نصُّ ــــا مبعــــىن االنتهــــاءي". كــــذلك) حــــىتَّ (و :  قولــــه: "مـ :       حنــــو قولــــه تعــــاىل ،)١(عــــين أ�َّ

 ٍُهْم َحتَّى ِحين   :، وقوله)٣( َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ ، و )٢(فَـتـََولَّ َعنـْ
  

  )٤(وليَس له َحتَّى النُُّشوِر ُنُشورُ   وإنَّ امرًءا لم َيْحَي بالِعْلِم َميِّتٌ 

َلهـــا ســـواًء كـــاَن جـــزًءا ممـَّــا إالّ أّ�ـــا ظـــاهرٌة يف أّن مـــا بعـــَدها يـــدُخُل يف  ُحْكـــِم مـــا قَـبـْ

  ".قبَلها أو مالقًيا كالعاطفة

ْخَتَصــِر، ُمثَّ الزيــادة عليــه ) معونــة الطالــب(نالحــظ يف هــذا الــنصِّ اإلتيــاَن بــنصِّ 
ُ
امل

، علًمـا أّن )َحـىتَّ (باالستدالل بآيتِني كرميتني وبيٍت من الشعر، ُمثَّ التعقيَب على َما تُفيـُده 

  .)٥()شرح ابن احلاجب(تعقيَب مأخوٌذ من هذا ال

ـــه٣)ث(جـــاء يف ) غـــري املنصـــرف(يف ): املثـــاُل الثـــاين( وجيـــوُز : "قولـــه": ظ مـــا نصُّ

ــــرورةِ  ـــا ُجتيــــُز َردَّ األشــــياء إىل أصــــوِهلا، وأصــــُل األمســــاِء الصَّــــْرفُ ". َصــــْرُفه للضَّ ـ ـــك أل�َّ . وذلـ

  :ومثاله

  )٦(ْسُك ما كرَّْرَتُه يـََتَضوَّعُ هو المِ   أِعْد ِذْكَر نُعماٍن لنا إنَّ ذكَرهُ 

  :ومنه

  )٧(وروُح الُقْدِس ليَس له َكَفاءُ   وجبريٌل أميُن اِهللا فينا

  : وقوله

  

                                                        
  .، وما عداه زيادٌة عليه٢٦٦) معونة الطالب(ما حتته خطٌّ هو نصُّ  )١(
  .٣٧/١٧٤سورة الصافات  )٢(
  .٩٧/٥سورة الَقدر  )٣(
  .٧٤ديوانه : ، يفالبيت من الطويل، لإلمام علي بن أيب طالب )٤(
  .١١٩شرح ابن احلاجب : ينظر )٥(
  .١٦البيت قد َمتَّ خترجيه يف التحقيق ص )٦(
  .٢٠ديوانه : ، يفالبيت من الوافر، حلسان بن ثابت  )٧(
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  )١(تحالَف َيْشُكٌر والّلؤُم ِقَدَما

  :وقوله

  )٢("ُحُبَك النِّطاِق فَشبَّ غيَر ُمَهبَّلِ   ممَّْن َحَمْلَن بِه وُهنَّ عواِقدٌ 

الـــذي استشـــهد فيـــه ابـــُن ) معونـــة الطالـــب(تيـــاَن بـــنصِّ نالحـــظ يف هـــذا الـــنصِّ اإل

  .هطيل بشاهد شعريٍّ واحٍد، ُمثَّ الزيادَة عليه بثالثِة شواهَد شعريٍَّة أخرى

مــع ) ث(هــي يف ) معونــة الطالــب(وجتــُدر اإلشــارة إىل أنَّ مجيــَع الشــواهِد الــيت يف 

، )٣()معونــة الطالــب(يف  وجنــده) ث(الزيــادِة عليهــا، ِســَوى صــدِر بيــٍت واحــٍد ال جنــده يف 

  :وهو قوله

  َولَقْد أُمرُّ على اللَّئيِم َيُسبُّني

ومع أّن ابَن ُهطيٍل قِد اعتَمَد ُأسلوَب التمثيِل يف توضـيِح عبـاراِت الكافيـة، إالَّ أنَّ 

قـــد أمهـــَل التمثيـــَل يف بعـــِض املواضـــِع، الَّـــيت رأى أّ�ـــا واضـــحٌة للطالـــب، وال ضـــَري يف عـــدِم 

جنــُد التمثيــَل ملثــِل تلــَك املواضــع، وإضــافة أمثلــٍة أخــرى إىل مــا ذكــره ) ث(ويف . التمثيـِل هلــا

  :، ولنأخذ مثالِني يوّضحان ذلك)معونة الطالب(ابن هطيل يف 

و مــا ٣)ث(جــاء يف ) إعــراب مجــع املــذكر الســامل وامللحــق بــه(يف ): املثــال األول(

  :نّصه

ــذّكر الســامل، و: "قولــه"
ُ
: أي. "بــالواِو واليــاءِ : وأخوا�ــا )عشــرون(، و)أولــو(مجــُع امل

جــاءين الزيــدون، وأولــو مــاٍل، :(، تقــولُ )٤(يُرفَــُع بــالواِو، ويُنَصــُب وُجيــرُّ باليــاء، ملثــِل مــا تقــدَّم

  ".…، وكذلك اجلرُّ )رأيُت الزيِديَن، وأويل ماِل، وعشرينَ (، و)وعشرونَ 

                                                        
شــرح الكافيــة : وهــو مــن شــواهد. كمــا َجــَبال قًســا ُمَتحاِلَفــانِ : صــدر بيــٍت مــن الــوافر، مل أعــرف قائلــه، وعجــزه )١(

  .٢/٨١٨الشافية 
  .فَشبَّ غَري ُمثـَقَّلِ : ، برواية٢/٩٢ديوان اهلذليني : البيت من الكامل، أليب كبري اهلُذيل، يف )٢(
  .١٤معونة الطالب : ينظر )٣(
  .١١-١٠) معونة الطالب(ما حتته خطٌّ نصُّ  )٤(
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اجــب يف إعـــراب ُنالِحــُظ هاُهنــا أّن ابــَن هطيــل قــد َوضَّـــح باختصــاِر قــوَل ابــن احل

جنــُد هــذا نص�ــا مــع زيــادِة متثيــٍل ) ث(مجــع املــذكر الســامل وامللحــق بــِه، مــن دوِن متثيــٍل، ويف 

  .عليه

  :ظ ما نصُّه١٤) ث(جاء يف ) ترخيم املنادى(يف ): املثاُل اآلخر(

يَـِة ألنـَّه مبثابـِة زيـادٍة ُأِحلَقـْت بعـَد ". وإْن كاَن ُمرّكًبا ُحِذَف االسـُم األخـريُ : "قوله" بِنـْ

يـا (و ) يـا سـيبُ (و ) يـا خبـتُ (و  ،)١()يا بـَْعلُ : (االسِم، فأشبَه تاَء التأنيِث وألَفْيِه، فتُقولُ 

  )".مخسَة َعَشرَ (واملسمَّى بـ ) سيبويه(و ) خبتصر(و  )بعلَبك: (يف) مخسُ 

النقــَل ِشــْبَه احلــرّيف لتعليــِق ابــن هطيــٍل يف ) ث(نالحــُظ يف هــذا الــنّص مــن الشــرح 

  .مع املثاِل الذي ذكَرُه، ُمثَّ زيادَة أمثلٍة عليه) الطالب معونةِ (

ـــاداٍت يف  ــا إىل أّن مــــا ذكرتُــــه مــــن زيـ ــارة هنــ معونــــة (علــــى نــــصِّ ) ث(وجتــــدُر اإلشــ

، حرفي�ا أو بتصـرٍُّف، )ث(َقْد نُِقَل بكامله يف ) معونة الطالب(، ال يعين أّن نصَّ )الطالب

رَِك فيها تعليُق ابن ُهطيٍل بألفاِظِه، واسُتْبِدَل بتعليـٍق تُ ) ث(بل إنَّ هنالك مواضَع كثريًة يف 

  .آخر، وَقْد أشرُت إىل مثل ذلك يف التحقيق

هـــي ) ث(كمــا جتـــُدر اإلشــارة إىل أّن أهـــمَّ املصـــادر الــيت اعُتِمـــَد عليهــا يف الشـــرح 

  :َحَسب الرتتيب اآليت

  ).ممعمدة ذوي اهلِ  -التاج املكلل -معونة الطالب(ُكُتب ابن هطيل   -١

  .الوافية يف شرح الكافية، لركن الدين االسرتباذي -٢

  .شرح املقدِّمة الكافية، البن احلاجب-٣

  .شرح الكافية، لرضي الدين االسرتباذي -٤

  .املفصَّل يف صنعِة اإلعراب، للزخمشري -٥

  .اإليضاح يف شرِح املفصَّل، البن احلاجب -٦

  

                                                        
  )".يا بـَْعلُ : (، فتُقولُ )بعلَبكّ : (حنو): "ألَِفْيه(، وفيه بعَد ٦٨-٦٧) معونة الطالب(ما حتته خطٌّ هو نصُّ  )١(
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  ).ث(ونسخة الشرح ) األصل(وصف نسخة الكتاب الخطية : المبحث األول

  .منهج التحقيق: المبحث الثاني
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  المبحث األّول

  ).ث(ونسخة الشرح ) األصل(وصف نسخة الكتاب 

  

علـى الــرُّغِم مـن كثــرِة البحــِث والتحـري يف كتــب َفهـارس املخطوطــات املختلفــة، مل 

أجْد هلذا الكتاب ِسوى نسـخٍة فريـدٍة، ونسـخٍة أخـرى ختتلِـُف عنهـا كثـريًا، اختـذُ�ا نسـخًة 

  .يف التحقيق) مساعدةً (

ــارة يف هـــــذ ـــاتني وجتــــُدر اإلشـــ ـــني هــ ا املقـــــام إىل أنَّـــــه قـــــد َســـــَبَق الكـــــالُم يف الفـــــرِق بــ

  .، وسأكتفي هاُهنا بوْصِفهما)١(النُّسختني

  )األصل(نسخة الكتاب ): أوَّالً (

ــا بكلمــــة  ــــِق، ورمــــزت هلــ ــيت اعتمــــد�ا يف التحقي ــــدُة، الــ ــاب الفري هــــي نســــخُة الكتــ

عاء، يف جملَّـٍد حيمـُل الـرقم ، وهي حمفوظٌة يف مكتبـِة األوقـاِف باجلـامع الكبـري بصـن)األصل(

ْحِسَبةِ (، حيوي هذا ا�لَُّد جزًءا من)١٧٩٤(
ُ
َمة امل البن بابشـاذ، وُنسـَخًة مـن كتـاب ) املقدِّ

ْحَســَبِة يف علمـــي اللســاِن والَقلـــمِ (
ُ
البــن هطيـــل، وحيــوي هـــذه ) ُعمــدة ذوي اهلمــم علـــى امل

، الـــيت تقـــُع يف )ِن احلاجـــبمعونـــة الطالـــب علـــى الكافيـــِة يف حنـــِو ابـــ(النســـخة املوســـومة بــــ 

ـــها ) ٧٥( ـــط، ومقاُســ ، وعـــــدُد األســـــطِر يف )ســـــم ١٠×٢٠(صـــــحيفًة مـــــن اَحلْجـــــِم املتوســ

  .كلمات يف السطِر الواحدِ ) ٩(سطًرا، مبعدل ) ٢٤(الصفحِة الواحدة 

َخطُّهــا نســخيٌّ واِضــٌح، وُكِتَبــْت ُعنوانــاُت املوضــوعاِت بــاللوِن األمحــِر، وخبــطٍّ أكــرب 

، وَقــْد )عبــد اهللا بــن حمّمــد بــن حيــىي بــن حبيــب(أحيانًــا، وهــي خبــطِّ مالكهــا مــن خــطِّ املــنتِ 

يف صـحيفة العنـوان، ويف �ايـة اجلـزِء األوَّل : نصَّ الناسُخ على ملكيَِّتِه هلا يف ثالثِة مواضـعَ 

ْعَرب(منها، يف آخِر 
ُ
  .، ويف �ايتها)امل

                                                        
  .الفصل اخلامس من هذه الدراسة: ينظر )١(
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ِة العنــواِن، وينتهــي بنهايــة اجلــزُء األوَُّل يبــدأُ بصــحيفَ : تقــُع هــذه النســخة يف جــزئني

ـــالكالم يف ). ظ٣٢(، يف الصـــــحيفِة )املعـــــرب(احلـــــديث عـــــن  ــــدأُ بــ ــا اجلـــــزء الثـــــاين فيبـ وأّمـــ

  ).ظ ٧٥(، وينتهي بنهاية الكتاب، يف الصحيفة )و ٣٣(، يف الصحيفة )املبين(

يف �ايـــِة اجلـــزِء األوَِّل، و�ايـــِة : وقـــد أشـــاَر الناســـُخ إىل تـــاريِخ نســـخها يف موضـــعني

وافـــَق الفـــراُغ مـــن نســـاخِتِه يـــوَم األحـــِد، الثـــاين : "زء الثـــاين، فقـــال يف �ايـــة اجلـــزء األوَّلاجلـــ

وقــال يف ). هـــ٨١٢" (والعشــرين مــن شــهر شــعبان املعظَّــم، مــن ســنِة اثنــيت عشــرة ومثامنائــة

يس وافـَق الفـراُغ مـن نسـاخِة التعليـِق املبـارِك، يـوم اخلمـ): "�ايـة الِكتـاب(�ايِة اجلزء الثاين 

  ).هـ٨١٣" (من العشر األوىل، من شهِر صفر، من سنِة ثالثة عشرة ومثامنائة

ويف هذه النُّسـَخِة حـواٍش يف صـحائفها السِّـتِّ األوىل، ُمثَّ تكـاُد ختتفـي بـَْعـَد ذلـك، 

فتُعــــوُد، والــــراجُح أنَّ هــــذه احلواشــــي مــــن َوْضــــِع الناســــِخ؛ ) ٦١، ٦٠(إالَّ يف الصــــحيفتني 

ْنتِ فخطُّ احلواشي ُيشبِ 
َ
  .ُه إىل َحدٍّ كبٍري خطَّ امل

  :وَقد مجعت هذه النسخة عدًدا من املميزات هي

ا نسخٌة قريبٌة إىل حياِة ابن هطيل -١   .أ�َّ

  .جاءْت ُممّلكًة، وُنِسَخْت خبطِّ مالكها -٢

  .َخطُّها نسخيٌّ واضٌح، ُمْعَجٌم غالًبا، ومشكولٌ  -٣

  .لفجاءْت تامًَّة، خاليًة من اخلَْرِم والتَّ  -٤

، فـالتحريُف والـوْهُم )النحـو(لقد ُرزَق ناسُخها العْلَم والدراية يف املادة الـيت ينسـخها  -٥

ا   .عنده قليالِن جد�

  )ث(نسخة الشرح ): ثانًيا(

هي تلك النُّْسخة اليت ُنِسَبْت خطـًأ إىل ابـن هطيـٍل، فُكتِـَب علـى صـحيَفِة العنـوان 

ا، عبـارُة   منها، يف زاويتها اليمىن مـن أعلـى، وخبـطٍّ  طـيُّ هـذا شـرُح ابـِن هطيـٍل (صـغري جـد�

، وُأضـــيف )معونـــة الطالـــب(، وهـــي يف مضـــموِ�ا ختَتِلـــُف كثـــريًا عـــن ُنْســـَخِة )علـــى الكافيـــة

، وهـو وهـٌم، )معونـة الطالـب علـى كافيـة ابـن احلاجـب(حديثًا على صحيفة العنوان عنـوانُ 
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ـ ، وإّمنـا لعـاٍمل غـريِه، )١(ا ليسـْت البـن هطيـلوال يعتمد عليه، ملا ثبَت يل باألدلَِّة والقـرائن أ�َّ

  .وزاد عليه وتصرَّف فيه) معونة الطالب(استفاَد كثريًا من 

وقد اختذُت هذه النسخَة نسخًة مساِعدًة يف عمليِة التحقيِق، ورمزُت هلـا بـاحلرف 

هــا، يف جملَّـــٍد ، نســَبًة إىل مكتبــة اهليـــأِة العامَّــِة لآلثـــاِر بصــنعاء، الـــيت توَجــُد حمفوظـــًة في)ث(

ــاب )حنــــو ١٩٧٥(حيمــــُل الــــرقَم  ، وحيــــوي هــــذا ا�لّــــُد َمــــَع هــــذه النســــخِة، نســــخًة مــــن كتــ

  .للرَّصَّاص، يف جزئني) منهاج الطالب إىل حتقيق كافية ابن احلاجب(

ـــها ) ٥٧(وتقــــــع هــــــذه النســــــخة يف   ـــــدد )ســــــم ٢٠×٢٩(صــــــحيفة، ومقاســـ ، وعـ

  .كلمة يف السطر الواحدِ ) ١٧( سطًرا، مبعدَّلِ ) ٢٦(األسطِر يف كلِّ َصْفَحٍة 

خطُّهـا نســخيٌّ ُمْعتـاٌد، ُمْعَجــٌم غالبًـا، غــُري مشـكوٍل، وُكتبَــْت عنوانـاُت املوضــوعاِت 

فيهـا، واألعـالُم احيانًــا، بـاللوِن األمحـِر، وفيهــا سـقطاٌت وتصـحيفاٌت كثــريٌة، وجـاءْت خبــطِّ 

  ).الفقيه شجاع الدين سعيد بن عبد اهللا بن مسعود(

ــاَر  ــاريِخ نْســـِخها يف �ايتهــــا فقـــط، إذ ذكـــَر أنـَّــه انتهـــى مــــن وقـــد أشـ الناســـُخ إىل تـ

، أي بعـــَد وفـــاِة ابـــن هطيـــل        بــــ )هــــ٩٥١(مـــن حمـــرَّم احلـــرام ســـنة ) ٢٤(نْســـِخها يـــوم 

  .عاما، وهي خالَيٌة من احلواشي عدا صحيفتها األوىل) ١٣٩(

صـًال، ومـا ُدوَِّن عليهـا إّمنـا وجتُدُر اإلشارُة إىل أنَّ هـذه النسـخة خاليـة مـن العنـوان أ

مـــة، الـــيت  جـــاء علـــى اســـتحياٍء، وخبـــطٍّ خيـــالف خـــطِّ الناســـخ، وهـــي أيًضـــا خاليـــة مـــن املقدِّ

  .بغياِ�ا ُحرِمنا َمْعرَفة املصنِِّف أو عنواِن كتابه هذا

  

                                                        
  .الفصل اخلامس من هذه الدراسة: ينظر )١(
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  المبحث الثاني

  منهج التحقیق

ًدا يف حتقيـــِق هـــذا الكتـــاِب، ُحمَـــاوًال قـــ ُذ منهًجـــا ُحمـــدَّ در اإلمكـــاِن االلتـــزام بـــِه، ســـأختَِّ

ــا منـــه، ِومـــْن قواعـــد هــــذا  رغبـــًة ِمـــينِّ يف إخراجـــِه علـــى الوجـــه الــــذي أراده املؤلـِّــُف، أو قريبًـ

  :املنهج

ــاب   -١ ــُت نــــصَّ الكتــــاِب وفــــق قواعــــِد اإلمــــالء املعروفــــة، معتمــــًدا علــــى نســــخة الِكتــ كتبــ

الِعلــِم أنَّ الناســخ  اخلطيَّــة، وهــي نســخة مكتبــة األوقــاف باجلــامع الكبــري بصــنعاء، مــع 

، وكـان )قايـل(يرمسهـا ) قائـل(كان مييُل إىل التسـهيل يف رسـم اهلمـزة املتوسـطة، فمـثًال 

، وقــد رمســُت كـــلَّ  )إىل: (يرمسهــا هكــذا) إالَّ (، وكلمــة )إال: (هكــذا) إىل(يرُســُم كلمــة 

  .كلمٍة بصور�ا الصحيحة، من دوِن إشارة إىل ذلك

مبــا متليــه الضــرورة، كزيــادة كلمــة أو أكثــر ممَّــا يقضــيه الســياُق،  مل أتــدخَّْل يف الــنَّصِّ إالَّ  -٢

، وشـرح ابـن )ث(ووضعُتها بني معقوفَـَتِني، مع االستعانة يف ذلـك بالنسـخة املسـاعدة 

  .احلاجب على الكافية، وقد أشرُت إىل ذلك يف احلواشي

أثبتَـه ابـُن هطيـٍل مـن نـصِّ اختْذُت نصَّ الكافية املطبـوع ُنْسـَخًة ثانيـًة ُألقابـَل عليهـا مـا  -٣

  .الكافية، ُمثَّ اإلشارة إىل الفرِق يف ذلك إْن كاَن خيُدُم النَّصَّ 

ــا،  -٤ ــيت ذُكــــرت فيهــ ــُت آراء النحــــويَني مــــن مصــــاِدرها األصــــليَّة، أو مــــن املصــــادر الــ وثـَّْقــ

 مبتــدئًا مبصــنَّفات املــؤلِّفني مــا اســتطعُت إىل ذلــك ســبيًال، مــع مراعــاِة ترتيــِب املصــادرِ 

ـــا بتوثيـــِق اآلراء حـــال ورودهـــا يف  َحَســـِب التسلســـِل الـــزمين، وكنـــُت خـــالل ذلـــك ُمْهَتم�

ــــٍل الــــرأي يف  ـــة، إالَّ إذا مل ُيَكــــرِّر ابــــُن هطي ــا يف نــــصِّ الكافيـ الشــــرح، وإْن ســــبَق وروُدهــ

  .الشرح، فاكتفى بتوثيق ما َوَرَد يف َنصِّ الكافيةِ 

ــاٍز علـــــى بعــــِض املواضـــــع مـــــن ال -٥ ــُت بإجيـــ ـــاج إىل تعليـــــٍق، َقْصـــــًدا َعلَّقــ ــاب، الــــيت حتتــ كتـــ

ـــك بــــبعض شــــروح الكافيــــة املشــــهورة، والنْســــخة املســــاعدة  للتوضــــيح، مســــتعيًنا يف ذلـ

  ).ث(
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  :َخرَّجُت الشواهد الواردة يف الكتاب، وتشمل -٦

  اآليات القرآنيَّة -أ

أشرُت إىل اسِم السورة ورقِمها يف املصحف، ورقم اآلية يف السورة، مع إيراد نّص 

  .اآلية تام�ا إذا كان االستشهاُد بكلمٍة أو كلمتِني من اآلية

  القراءات القرآنية -ب

ــِب القــــراءات  ــ ــا مــــن ُكُت ـــا، وخرَّْجُتهــ ـــا للقــــراءِة الــــيت وردْت �ـ ــا مضــــبوطًة وفاقًـ أورْدُ�ــ

  .املعتمدة وبعض كتب التفسري اليت تعين بالقراءات

  األشعار واألرجاز -ت

ـــادرها، ُمب ـــا مــــن مَصـ ـــعريَّة، إن َخرَّجُتهـ ـــعراء، أو ا�موعــــات الشـ تَــــِدئًا بــــدواويِن الشـ

ُوِجـــدت، مث ُكتـــب النحـــِو واللغـــِة واألدِب، وذكـــرُت البحـــر الشـــعري، ونَســـْبُت منهـــا مـــا ملْ 

يـَْنِســْبُه املؤلــُف مــا أمكــن، وَصــحَّْحُت اخلطــأ يف النســبة إْن ُوِجــَد، ونّبهــُت علــى الصــواب، 

ــُت موضــــ ــ ـــات، وبيـَّْن ـــا َوَرَد يف الــــنصِّ جــــزًءا مــــن وأشــــرُت إىل الروايـ ع الشــــاهد، وإْن كــــاَن مـ

  .الشاهِد أكملُتُه يف حواشي التحقيقِ 

  األقوال واألمثال -ث

خرَّجتهــا مــن املصــادر املعتمــد عليهــا يف هــذا البــاب، وذكــرُت مناســبا�ا، والســيما 

  .األمثال

الـيت حتتـاُج  ضبطُت النص بالشكل، مبا يف ذلك الشـواهد واألمثلـة، واأللفـاظ واألبنيـة -٧

  .ذلك

أشــرُت إىل بعــِض اآلراِء واملــذاِهب الــيت ختــالُف مــا َوَرَد يف الكتــاب، ووثـَّْقــُت هــذا مــن  -٨

  .املصادر املعتمد عليها يف ذلك

َخرَّْجُت املسائَل اخلالفيََّة من املصادِر الـيت اعتنـْت بـذلك، ومـن املصـادر النحويـَّة الـيت  -٩

  .ذُِكَرْت فيها

، باســتثناء األكثــِر ُشــهرًة، كاخلليــِل ترَمجْــُت لأل -١٠ عــالِم الــذيَن وردْت أمســاؤهم يف الــنصِّ

وسـيبويه، مراعيًـا اإلجيــاَز يف الرتمجـِة، وأحلـُت علــى َمَصـادر تـرامجهم، ملتزًِمــا عـدم ذِْكــِر 

  .أكثر من ثالثِة مصادرَ 
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طـــٍأ، أو أَشـــْرُت إىل مـــا يَـــرُِد يف الـــّنصِّ مـــن تصـــحيٍف، أو حتريـــٍف، أو تكـــراٍر، أو خَ  -١١

  .سهوٍ 

، ِمـــْن [ ]َوَضـــْعت عنوانـــاٍت ألكثـــِر موضـــوعاِت الكتـــاب، وجعلتهـــا بـــَني معقـــوفتِني  -١٢

  .ُدوِن إشارٍة إىل ذلك يف حواشي التحقيقِ 

  .َفسَّرُت بعَض األلفاظ اليت حتتاُج إىل بياٍن، أو يصعُب على القارئ معرفُتها -١٣

، مـن تعليـٍق أو )ث(النُّْسـخِة املسـاعدة  أورْدُت يف احلواشي بعـَض الزيـادات الـيت يف -١٤

ـــــادات،  ــارُئ صـــــورًة واضـــــحًة عـــــن طبيعـــــِة هـــــذه الزي توضـــــيح، أو شـــــواهد، لُِيَكـــــوَِّن القـــ

، فضــًال عــن الفائــدِة )ث(وهــذه النســخة ) معونــة الطالــب(واالخــتالف احلاصــل بــني 

  .املرجوَِّة من ذلك، وقد وثّقُت ما يستحقُّ التوثيق

، يف مواضــعها، )األصــل(اصَّــَة بصــحائِف ُنْســخِة الكتــاِب اخلطيَّــِة أثبــتُّ األرقــاَم اخل -١٥

، وجعلُتهمــا )ظ(، وإىل الظهــر بــالرمز )و(يف وســِط الكــالم، ورمــزُت إىل الوجــه بــالرمز 

  ].ظ٥: [مع رَقِم الصحيفِة بني معقوفتِني، هكذا مثالً 

تــِه بســهولة، وقــد مشلــت َوَضــْعُت فهــارَس فنيَّــًة ُتَســهُِّل علــى القــارئ الوصــوَل إىل بغي -١٦

  :هذه الفهارس

  .فهرس اآليات القرآنيَّة -أ

  .فهرس القراءات القرآنيَّة -ب

  .فهرس األشعار -ت

  .فهرس األرجاز -ث

  .فهرس األقوال واألمثال -ج

  .فهرس األعالم–ح

  .فهرس املذاهب النحويَّة -خ

  .فهرس اللغات-د

ــاب اخلطِّيَّـــ -١٧ ــتُّ ُصـــَوَر بعــــض صـــفحات نســـخة الكتــ ) ث(ة، والنســـخة املســــاعدة أثبـ

  .للتوثيقِ 
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  الخاتمة

معونــة الطالــب علــى الكافيــة (بعــد أْن وفَّقــين اهللا عــز وجــل إىل إ�ــاء حتقيــق كتــاب 

ودراسِتِه، ومـا قمـُت بـِه مـن موازنـٍة بـني هـذا الكتـاب وكـلٍّ مـن شـرح ) يف حنِو ابِن احلاجب

، أَودُّ أْن أســـجَل أهــمَّ النتـــائج )ث(ابــن احلاجـــب والشــرح املنســـوب خطــأ إىل ابـــن هطيــل 

  :صتها من هذا العملاليت استخل

لقد أجاَد ابُن هطيٍل يف استخالص الكالم املفيـد مـن شـرح ابـن احلاجـب ذي الصِّـَلِة  -١

بتوضــيِح عبــارات الكافيــة، وتـَــَرَك املناقشــات وإثــارة االعرتاضــات، طلًبــا لالختصــار، ُمثَّ 

عنهــا ابــُن  أنَّــه ضــمَّ إىل ذلــك تعليَقــُه اخلــاص يف كثــٍري مــن املواضــع، والســيما الــيت َغِفــلَ 

  .احلاجب، أو استطرَد فيها بعيًدا عن مضموِن النصِّ 

لقــد ظهــرت شخصــية ابــن هطيــل العلميّــُة متواضــعًة يف هــذا الِكتــاب، إذ مل خيــرج فيــه  -٢

عــن آراء ابــن احلاجــب الــيت يف شــرحه علــى الكافيــة، بــل كــان يعَمــُد إىل بيــان مــذهب 

  .ابن احلاجب، والسيما يف مواطن اخلالف

ذا الكتـاب صـورًة جليّـًة عـن التـأثري القـوي الـذي خلََّفـُه ابـُن احلاجـب يف حنـِو يعطي هـ -٣

ابــن هطيـــٍل، ويبــدو هـــذا واضـــًحا يف اهتمــام ابـــن هطيـــٍل بالِعلَــِل والتحلـــيالت املنطقيَّـــة 

  .لألحكام واحلدودِ 

معونـة (أّن ) شـرح ابـن احلاجـب(و ) معونـة الطالـب(أظهرْت املوازنة الـيت عقـدُ�ا بـني  -٤

بالدقَّـــة يف حتليـــِل احلـــدوِد، واعتمـــاد أســـلوب ) شـــرح ابـــن احلاجـــب(متيـــز مـــن ) الـــبالط

  .التمثيل يف الشرِح، واستقصاء ألفاظ الكافية

  .، الذي ُنِسَب إليه َخطأً )ث(ثبَت باألِدلَِّة والقرائن نفي صلة ابن هطيل بالشرح  -٥

معونــة (، أّن كتــاب )ث(والشــرح ) معونــة الطالــب(أظهــرْت املوازنــة الــيت عقــدُ�ا بــني  -٦

ـــــيت اعُتِمـــــدْت يف تصـــــنيف الشـــــرح ) الطالـــــب ـــادر الرئيســـــة ال ــــن املصــ ، إذ جنـــــُد )ث(مـ

 .مبثوثًة يف كلِّ موضوعاتِِه، إمَّا حرفي�ا أو بَتَصرُّفٍ ) معونة الطالب(نصوص 



  
  القسم الثاني

  لمحققالنص ا

  
 



  

  

  

  

  

  

  
١  

  في نحو ابن الحاجب) معونة الطالب على الكافیة(كتاب

  

ـــلِف، يّ اختصـــرها مـــن شـــرِحِه ســـ ُدنَا املقـــاُم، العالَّمـــُة، احلَـــُرب، الّصمصـــامُة، بقيَّـــُة السَّ

َوُقْدوُة اخلََلِف، تُرُمجاُن األدِب، ولساُن العرِب، الذي اشتهر فضلُه بـَني اَألنـاِم، وُعـِدَم ِمثلُـُه 

علـُم ُعلَمـاء العربيَّـِة، وشـَيُخ شـيوِخ العلـوِم األدبيّـة، مجـاُل الـّدنيا والـّدين، علـيُّ ِمَن اَألقـواِم، أَ 

اهللاُ بــه مــا انــَدرَس مــن املــآثِِر،  )١(]أظَهــرَ [، )ُهطَْيــل(بــن حمّمــد بــن ســليمان، ُعــِرَف جــدُّه بـــ

  .آمني آمني آمني. وأحيا بِه ما انطمَس ِمَن املناِقِب واملفاِخر
  

  )٢(َفَما نصحُتك إالَّ بـَْعَد تجريبِ   ترَكْن إلى َأَحدٍ  خْف من اِهللا وال

   

ِلِك القديِر عبِد اِهللا بن حمّمد بن أمحد بن علي بن 
َ
ملُك العْبِد الفقري إىل َعفِو امل

َحبيب، َجتَاَوَز اهللاُ عن فرطاته، وَغَفَر له مجيع زالّتِه، ورزَقُه الِعلَم فالعَمَل، وال أحوَجُه إىل 

ِقِه، وبلَّغُه آماله يف رضاه واملسلمني أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني، أحٍد مْن خلْ 

 .وصلواته على حمّمٍد وآله األكرمني، وصحبِه املنتجبني

  

                                                        
  .فتني عليه سواد يف األصل، وهو ما يقتضيه السِّياقما بني املعقو  )١(
  .البيت من البسيط، وهو مكسور الوزن يف التفعيلة األوىل، مل َأعرف قائله )٢(



  

  

  

  

  

  

  
٢  

  

  بسم ا الرمحن الرحيم

  

  رب ياكريم

احلمــُد ِهللا علــى شــّىت نوالِــِه، وصــلواتُُه، وســالُمُه علــى حمّمــٍد وآلــِه، 

  :وبعدُ 

افيــِة البــن احلاجــِب، انتزْعُتهــا مــن شــرِحِه فهــذه ُمــذاكرٌة علــى الك

ــَر علــى الطّالــِب الوصــوُل إىل حتقيقهمــا مًعــا، ومــا تــوفيقي إالَّ  هلــا؛ ليتيسَّ

  .باهللا عليه توّكْلُت وإليه أنيب



  

  

  

  

  

  

  
٣  

  ]الكلمة وأقسامها[

  

  ".لفٌظ ُوِضَع ملعًىن مفردٍ : )٢(الكلمةُ : ")١(قوله

همـــالتِ " ُوِضـــَع ملعـــًىن : "وقولـــه. يشـــمُل الكلمـــَة وغريَهـــا" لفـــظٌ : "قولُـــه
ُ
. )٣(ُخيـــرُِج امل

  .)٤(وشبهه) قاَم زيدٌ (احرتاٌز ِمن ِمثِل " مفردٍ : "وقوُله

ــُدلَّ علــى معــًىن يف نفِســَها، أْو : وهــي: "قولُــه اســٌم، وفعــٌل، وحــرٌف، ألّ�ــا إّمــا أْن َت

  ".االسمُ : ال، الثّاين إّما أْن يقِرتَن بأحِد األزمنِة الّثالثِة، أوْ : احلرُف، واألولُ : ال، الثّاين

ــا ثالثـــٌة، والـــدليُل عليـــه مـــا ذُكـــَر ِمـــْن القســـمِة الـــدائرِة بـــَني الّنفـــي،  يعـــين أّن أَْنواَعهـ

  .)٥(واإلثباتِ 

  "وَقْد ُعِلَم بذلك َحدُّ كلِّ واحٍد منها: "قوله

وذلك ألّن األقساَم الّصحيحَة إّمنا تنفِصـُل باعتبـاِر مـا تتميّــُز بـِه، وذلـك يصـلُح أْن 

  .وَن فْصًال هلايك

  

                                                        
ــَق ) قولــه(، وكلمــة )الكافيــة(قــول ابــن احلاجــب يف :  أي  )١( ــا مــن الكافيــة لُيعِل ســرتد كثــريًا كلمــا أورد ابــن هطيــل نص�

  .عليه أْو يشرَحه
وحنوها عند الشيخ للواحد الذِّهين، وجيـوز أْن تكـوَن للجـنِس، ويف ) الكلمة(األلف والّالم يف : "اشية األصليف ح )٢(

  ".االستغراِق والعهِد نظرٌ 
  .١/٢٣شرح الرضي : وينظر)". ديز): (زيد(، ومقلوب )مادث(، و)كادث: (حنو:"يف ث بعده )٣(
  )".ُغالم زيدٍ :(حنو: "يف األصل فوقه خبط صغري )٤(
ـــية األصـــــل )٥( ـــو: "يف حاشــ ـــوات مـــــن حنــ ــاقْ :(وال تـــــرُِد األصــ ـــيبْ (و)َغـــ ـــاِد داللتهـــــا )ِشــ ـــاِء، الحتــ ــا ُملحقـــــٌة باألمســ ، ألّ�ـــ

  ".واستقالهلا، وبأنّه األصل، واحلاقُُه بِه أوىل 



  

  

  

  

  

  

  
٤  

  ]الكالم[ 

  

  "الكالم َما تضمََّن كلمتِني باإلسنادِ : "قوله

لَيخــرَُج حنــُو " باإلســنادِ : "وقوُلــه. يشــمُل الكــالَم وغــريَهُ " مــا تضــّمن كلمتــنيِ : "قولــه

  .وشبهه) غالُم َزْيدٍ (

خاطبِ ): اإلسناد(ويعين بـ
ُ
  .)١(ِنسبَة َأحِد اجلُزئِني إىل اآلَخِر؛ إلفادِة امل

  .)٣("، أْو يف ِفْعٍل واسمٍ )٢(وال يتأتَّى ذلك إالَّ يف امسنيِ : "وُلهق

لُيْســَنَد وُيســـنَد ) االســـم(وذلــك ألّن اإلســناَد البُـــدَّ أْن يكــوَن بـــَني َشــْيئَـْنيِ، وُوِضــَع 

، ملعــًىن يف غــريِِه، ال لُيســندَ ) احلــرفُ (ووِضــَع . لُيْســَنَد، وال ُيْســنَد إليــهِ ) الِفْعــلُ (وُوِضــَع . إليــهِ 

اسـٍم َوَحـْرٍف، وال )٤(]ِمـنْ [وال لُيْسَنَد إليِه؛ فلذلَك ملْ يتأتَّ ِمْن ِفْعلِني، والِمـْن َحـرْفِني، وال 

  .ِمْن ِفْعٍل وَحْرفٍ 

  

                                                        
  .٢٠التعريفات : ينظر )١(
  ).زيٌد قائمٌ : (يف األصل فوقه خبط صغريٍ  )٢(
  ).زيدٌ قاَم : (يف األصل فوقه خبط صغريٍ  )٣(
  .زيادة يقتضيها السياق) ٤(



  

  

  

  

  

  

  
٥  

  ]االسم[

  ".َما دّل على معًىن يف نفِسِه، غِري ُمْقَرتٍِن بأَحِد األزمنِة الّثالثةِ : )١(االسمُ : "قوُله

. ُخيــرُِج احلَــْرفَ " يف نفِســهِ : "وقولُــه. يشــَمُل الَكِلــَم ُكلَّهــا" مــا دلَّ علــى معــًىن : "قولُــه

  .ُخيْرُِج الِفْعلَ " غُري ُمقرتٍن بأَحِد األزمنِة الّثالثةِ : "وقوُله

، ومـــا ال يتصـــرَُّف  )َيْضـــِربُ : (املضـــارَع ِمـــن حنـــو )٢(وقـــْد أُورَِد عليـــه أنّـــه يُـــْدِخُل فيـــهِ 

  ).زيٌد ضاِرٌب َعْمًرا: (الفاِعِل يف حنو وُخيرُِج عنه اسمَ ). بِْئسَ (و ) نِْعمَ (كـ

ْعَتبَـَر َأْصُل الوضعِ ]: ظ١[واجلواب 
ُ
  .، وحيَنِئٍذ اليَرُِد شيٌء ِمْن ذلك)٣(أنَّ امل

، والتنويُن، واإلسناُد إليِه، واإلضافةُ : ومن خواصِّهِ : "قوله   ".دخوُل الّالِم، واجلرُّ

َخاطــِب، و اَألفعــاُل ال تقــُع حمكوًمــا َفَألّ�ــا تـَُعــّنيُ احملكــوَم ) الــالَّمُ (أمَّــا 
ُ
عليــِه عنــد امل

فألنَّــُه ُوِضــع َعَلًمــا للمضــاِف إليــه، واألفعــاُل ال ) اجلَــرُّ (وأَمَّــا . عليهـا، فَلــْم حتــتْج إىل تعريــفٍ 

ــا . تَقــُع مضــافًا إليهــا ؛ فألنّــه ِإْن كــاَن ) تنــويَن الــَرتمنُِّ (مــا عــدا : ، واملــراُد بــه)٤( )التَّنــوينُ (وأَمَّ

تَّمكِني فال معًىن له يف الِفْعِل، وإْن كان للّتنكـِري فالِفعـُل موضـوٌع علـى الّتنكـِري، وإْن كـاَن للِ 

                                                        
  .".…وألّنه أصلٌ . …إّمنا َقّدم االسم الستقالله : "يف حاشية األصل )١(
  .يف َحّد االسم: أي )٢(
مل يضــْعُه الواِضـُع، إّال دالٌّ علــى أَحــِد األزمنــِة الّثالثـِة، واللَّــبُس إّمنــا َحَصــل عنـَد الســامِع؛ لكــون اللْفــِظ ) املضــارع(فــ )٣(

ـُر موضـوٍع ألحـِدِمها ُيطلقُ  و ) نْعـمَ (كــ) مـا ال تتصـرف(وأَّمـا . على أحِدِمهَا تارًة، وعلى اآلَخـر ُأخـرى، ال ألنّـه غيـْ

، فــألنَّ جتريــَدها عــن معــىن الّزمــاِن َعــارٌض، وأصــُل وضــِعها للداللــِة علــى الزمــاِن، ولكّنهــا ملــا ُأخرِجــْت عــن )بِــئس(

، فهـو َمْوضـوٌُع يف أصـِل وضـِعِه ملعـىن )ضـارب(، كــ)اسـم الفاعـل(وأَّمـا . انِ َمعىن اإلنشـاِء، َوَجـَب قْطُعهـا عـِن الزََّمـ

. مــن غــْريِ زمــاِن، وإّمنــا َعَرَضــْت فيــه داللــة الزمــاِن يف بعــِض مواِقِعــِه، وإذا كــاَن كــذلك فهــو داِخــٌل يف َحــدِّ االســمِ 

  .مفّصالً ) ث(، وهو موجوٌد يف )بتصرف( ٧شرح ابن احلاجب : ينظر
  .وأقسامه يف آخر هذا الكتاب) الّتنوين(ديث عن سيأيت احل )٤(



  

  

  

  

  

  

  
٦  

َفِلَمـا ) اإلسـناُد إليـهِ (وأَّمـا . للِعَوِض فالِفْعُل ال ُيَضـاُف، وإْن كـاَن للمقابلـِة فالِفعـُل ال ُجيَْمـعُ 

  .واألفعاُل ال تـَْقَبُل التَّعريفَ فألنُّه يقبُل التَّعريَف، ) اإلضافةُ (وأمَّا . )١(تقدَّم

  ".وهو ُمْعَرٌب ومبينٌّ : "قوُله

ـــا أْن خيتلـــَف آِخـــرُُه بـــاختالِف العوامـــِل، َأْو ال خيتلـــَف، إِن  ـــو إّم وذلـــك ألنّـــه ال خيُل

عرُب، وإْن ملْ َخيتلْف فَـُهو املبينُّ 
ُ
  .)٢(اختلَف َفهو امل

رَكَّبُ : )٣(َفاْلُمْعَربُ : "قوُله
ُ
  ".ُيشِبْه مبينَّ اَألْصلِ اّلذي مل  )٤(امل

ركَّبُ : "قوُله
ُ
  "اّلذي مل يشبه مبينَّ األصلِ : "يشمُل املعَرَب وغريَه، وقوله" امل

  .وشبَهه) قاَم هؤالءِ (ُخيرُِج حنَو 

  .احلروَف، وفعَل اَألمِر، والِفْعَل املاضي): مبينِّ اَألصلِ (ويعين بـ

  ".العوامِل لفظًا أْو تقديًرا َخيتلَف آخرُُه باختالفِ  )٥(]حكُمُه أنْ [و: "قولهُ 

  .َتقسيٌم لالختالِف، وسيأيت بياُن مواضِع الّتقديِر، فُيعلُم أنَّ َما ِسواه لفظيٌّ 

  

                                                        
  .كوُن االسم ُوِضَع لُيْسَنَد وُيسَنَد إليِه، والِفعُل وِضَع ليسنَد وال يسَنَد إليه: أي)١(
هـذا الـدليل علـى مـا ذكـرُه الّنحـاُة يف حـدِّ املعـرِب، ال علـى مـا ذكـرُه الشـيُخ، مث إنَّ ِمـنُهم َمــن : "يف حاشـيِة األصـلِ  )٢(

  ".…ُت ِقْسًما ثالِثًا يُثبِ 
، وهـذا يف املـنت "إّمنا بدأ بـاملعرِب ألّن أصـَل األمسـاِء اإلعـراُب، وألنّـه أكثـُر، واحلاجـُة إليـِه أَهـمُّ : "يف حاشية األصل )٣(

  ).ث(ِمْن 
ركَّبِ (وكذا يعين بـ : "يف حاشية األصل )٤(

ُ
ركََّب تركيَب اإلْسناِد، لئال َيرَد عليِه حنـو): امل

ُ
وهـذا أيًضـا )". الِم زيـدٍ ُغـ: (امل

  ).ث(يف املنت من 

  .٦٠الكافية : ينظر. ساقط من األصل وث) ٥(



  

  

  

  

  

  

  
٧  

  ]اإلعراب[ 

  

  ".ما اختلَف آِخرُُه به: واإلعرابُ : "قوُله

ْعـَرِب، علـى أنـَّه سـَبٌب لالخـتالفِ : أي
ُ
،ال )١(هو الذي به حيصُل اختالُف آِخـِر امل

  .)٢(تالِف، كما َذهَب إليِه بَعُضُهمنفُس االخ

  ".)٣(لَيُدلَّ على املعاين املُعتَـَوَرةِ : "قوُله

ـــاين  ـــى املعـــ َــــــُدلُّ علـــ ــــِة وْضــــــِع اإلعــــــراِب يف األمســــــاِء؛ ألّن االســــــم ي ــــٌه علــــــى ِعلَّــ تنبيــ

  .بصيغٍة واحدٍة، فلْوال اإلعراُب َلَتَخلَّطِت املعاين وأُْلِبَستْ  )٤(املختلفةِ 

  ".رفٌع، ونْصٌب، وَجرٌّ : هوأَنواعُ : "قوُله

إّمنــا ملْ يــذكِر اجلــْزَم َمــع أنّــه ِمــن أنــواِع اإلعــراِب، ألنّــه : ")٥(قــاَل الّســّيُد رُكــُن الــّدينِ 

  ".هاُهنا ذاكٌر أحواَل االسِم، واجلزُم ليَس ِمن أحوالهِ 

  ". َعَلُم اإلضافةِ : َعلُم املفعوليَِّة، واجلرُّ : الفاعليَِّة، والنَّصبُ ) ٦(َعَلمُ : فالرَّفعُ : "قوُله

؛ ألنّه ليس َعَلًمـا للفاِعـِل )َعَلُم الفاعلِ : (، ومل يـَُقلْ "علُم الفاعليَّةِ : الرَّفعُ : "إّمنا قالَ 

وإّمنـا ). املفعوليَّـة: (وكـذلك قولُـه. وحَده، بل له وألشياَء منسوبٍة إليه، كاملبتدإ وغـريه] و٢[
                                                        

تبًعـــا لعبـــد القـــاهر، وتابعـــه يف ذلـــك ابـــن  -كمـــا صـــرح يف شـــرحه  -وقـــد اختـــار ابـــن احلاجـــب هـــذا احلـــدَّ لإلعـــراب )١(

، والتســهيل ٩احلاجــب ، وشــرح ابــن ١/٩٩املقتصــد : ينظــر.  كمــا اختــار هــذا احلــدَّ كثــري مــن املتــأخرين. هطيـل

  .١١، واجلامع الصغري١/٢٠٩، ومغين ابن فالح ٧
  .٣٣) أسرار العربية(، وأيب الربكات األنباري يف ١/٧٦) الّتبصرة والّتذكرة(كالصَّيمرّي يف ) ٢(
ْعتَـَورَة( )٣(

ُ
تداوَلة، و): امل

ُ
  ).عور(لسان العرب : ينظر. تداولوه بينهم): اعتوروا الشيء(امل

  ".ة واإلضافة  كالفاعلّية واملفعوليّ : "فوق ذلك خبط صغري يف األصل )٤(
، وكشــف ١/٥٢١بغيــة الوعــاة : تنظــر ترمجتــه يف). هـــ٧١٥ت(اَحلَســن بــن حمّمــد بــن شــرف احلســيين االســرتباذي ) ٥(

  .١٣الوافية : وقوله يف. ١/٢٨٣، وهدية العارفني ٢/١٣٧٠الظنون 
  .، وهو حتريف)على(يف األصل  )٦(



  

  

  

  

  

  

  
٨  

َلًمــا لإلضــافِة، وال يوَجــُد يف غريهــا، خبــالِف الّرفــِع لكونــِه عَ ) اجلّــرُّ َعَلــُم اإلضــافيَّةِ : (مل يقــل

  .والنَّصبِ 

                *   *   *  

  ".)١(]لإلْعرابِ [َما بِه يتقوَُّم املعَىن املقتِضي : والعاِملُ : "قوُله

عــَىن املقَتِضــي : َأي
َ
، علــى أنَّ العامــَل ُهــو َســَبٌب ]لإلْعــَرابِ [العامـُل مــا بــِه حيُصــُل امل

، فاملقتضـي للرَّفـِع الفاعليَّـُة، )قَاَم زيْـدٌ : (ومثاُله أنََّك إذا قـُْلتَ . )٢(قتِضي اإلْعَرابحلصوِل مُ 

سَنِد إليِه، فـ) قامَ (إالّ بِـ ) زيدٍ (ومل يتقوَّْم يف 
ُ
  .)٣(هو الَعاِملُ ) قام(امل

  

                                                        
  .٦١ينظر الكافية . ألصل، وثساقطة من ا )١(
واهللا .  إّن العامَل يف الفاعِل كونُه فاعَل الفعِل، فقد جعـل املقتضـي لـه هـو العامـل: وَمْن قال: "يف حاشية األصل )٢(

  ".أعلم
  ".على مذهب األكثر) مررُت بزيدٍ (و ) ضربُت زيًدا: (وكذلك إذا قلتَ : "يف األصل فوقه خبط صغري )٣(



  

  

  

  

  

  

  
٩  

  ]َعالمات إعراب األسماء المعربة[ 

  

كَ : "قوُله
ُ
نَصِرُف، واَجلْمُع امل

ُ
فَرُد امل

ُ
نَصـِرُف، بِالضَّـمَِّة رفًعـا، والفتحـِة نصـًبا، فامل

ُ
سَُّر امل

  .)١("والكسرِة َجر�ا

فـــردِ (يَعــين بــــ
ُ
ــَتةِ ): امل ـــَر األمســـاِء السِّ جُمـــوِع، َوغيـْ

َ
ثــىنَّ وامل

ُ
. )٢(قالَـــُه رُكـــُن الـــّدين. غـــَري امل

كسَّر(وبِـ
ُ
صحَّح): اَجلمِع امل

ُ
نصرف(وبـ. )٣(غَري امل

ُ
نصر (ماعدا ): امل

ُ
َر امل   ).فِ غيـْ

  ".مجُع املؤنَِّث السَّاِملُ بالّضمَِّة، والكسرةِ : "قوله

وإّمنـا ُجعِـَل نصـُبه بالكسـرِة، ألّن مجْـَع . يُرفع بالضَّّمِة، ويُنصُب وُجيَـرُّ بالكسـرةِ : أي

، َفُحِمـــل هاُهنـــا عليـــه أيًضـــا، لـــئال يكـــوَن  ـــل فيـــه النَّصـــُب علـــى اجلـــرِّ ـــذكَِّر الّســـاِملَ َقـــد محُِ
ُ
امل

  .لى املذكَِّر َمزِيَّةٌ للمؤنَِّث ع

ْنَصِرِف بِالضَّمِة، والفتحةِ : "قوُله
ُ
  ".غُري امل

ـــمِة، ويـُْنَصـــُب وُجيَـــرُّ بالفتحـــةِ : أي ـــُع بالضَّ ، وإّمنـــا ُجـــرَّ بالفتحـــِة ملـــا ســـيأيت يف )٤(يُرَف

  .، إْن شاء اهللا تعاىل)٥(بابهِ 

، مضـافًة إىل )و مـالٍ ذ(و ) فُـوكَ (و ) َهنُـوكَ (و) َمحُـوكَ (و) أُخـوكَ (و) أبُوكَ "( :قوُله

  ".غري ياء املتكلِّم، بالواِو، واأللِف، والياءِ 

                                                        
، وجيـوز )مـن هـو بـاجلالل موحـداً :  (انتصـاب هـذه الّثالثـة علـى احلـال، والتّـأخري، مثـل قـوهلم: "ليف حاشـية األصـ )١(

  ".يرفعان بالضمة رفًعا: أن يكون التقدير
  .١٣الوافية : ينظر )٢(
  ".يف املوضعني) مسلمات(و) مسلمني(كـ : "يف األصل فوقه خبط صغري )٣(
نصــرف علــى )األمحــر(و ) ماإلبــراهي(وال يــرد حنــو : "يف حاشــية األصــل )٤(

ُ
، ألنّــه منصــرٌف علــى قــوٍل، وجــاٍر َجمــرى امل

  ".إذا مسَُِّي به) مسلمون(إذا ُمسي بِه فُممكٌن على أصلِه ) مسلمات(قوٍل، وأّما 
  .من التحقيق ٣١-٣٠ص: ينظر )٥(



  

  

  

  

  

  

  
١٠  

ــا : أي ــ
َّ
ــُب بــــاأللِف، وُجتَــــرُّ باليــــاِء؛ وَذلــــك ألنَّ هــــذِه األمســــاَء مل تُرفَــــُع بــــالواِو، وتـُْنَصــ

ْت يف املعَىن، وَأواِخُرها حروٌف تـَْقَبُل َأْن تكوَن إعرابًا، ُجِعَل إعراُ�ا باحلروف   .)١(تكربَّ

ــِري يـــاِء املـــتكلِّمِ : "ا قـــالوإّمنـــ ــْت "ُمَضـــاَفًة إىل غـ ـــْو مل َتُكـــْن ُمضـــافًة، أْو كانـ ـــا ل ؛ أل�َّ

  .مضافًة إىل يِاء املتكلِّم، مل يكن إعراُ�ا باحلروفِ 

  ".، باأللِف والياء)اثنانِ (ُمَضافًا إىل ُمضَمٍر، و) ِكال(، و )املثىنَّ : "(قوُله

رُّ باليـاءِ تـُْرَفُع باأللِف، وتـُْنَصـُب وُجتَـ: أي
. ،وذلـك ملِثْـل مـا ذُِكـَر يف األمسـاِء الّسـّتةِ )٢(

ـــئّال يلتـــبَس  ـــا َرفُعوهـــا بـــاأللِف، ونصـــُبوها باليـــاِء، ل بـــاِب مجـــِع املـــذكِر (بــــ) بـــاُب التثنيـــةِ (وإمنَّ

، لـو جــَرى فيهمـا علــى قيـاِس اإلْعـراِب بــاحلُروِف، والِسـيَّما عنــد اإلضـافة يف حالــِة )السـاملِ 

  .النَّصبِ ] ظ٢[

  ".وَأخواُ�ا، بالواِو والياءِ ) عشرون(، و)أوُلو(، و )مجُع املذكِر الّساملُ : "(قوله

، )أُولُـــو(، ولــيس )٣(تُرفَــُع بــالواِو، وتُنَصــُب وُجتَـــرُّ باليــاء، وذلــك ملِثْــِل مـــا تقــدَّم: أي

للـزِم َأالّ وحنوه، جبمِع مذّكٍر ساٍمل، وإالَّ لَوَجـَب أْن يُكـوَن لـه ُمفـرٌد مـن لفِظـِه، و ) عشرونَ (و

  .يف املثّىن ) اثنانِ (و ) ِكال(وكذلك . )١(إالَّ على ثالثني فصاِعًدا) العشرونَ (ُيطَلَق 

                                                        
روف تـدّل علـى بينمـا ذهـب أبـو احلسـن األخفـش واملـربد ومـن تابعهمـا إىل أّن هـذه احلـ. هذا على مـذهب سـيبويه )١(

اإلعراب، وليست بـإعراٍب، وال حـروف إعـراب، وذهـب أبـو عمـر اجلرِمـي إىل أّن انقالَ�ـا هـو اإلعـراب، وذهـب 

  . قطرب والفراء والّزيادي إىل أّ�ا هي اإلعرابُ 

ــا ــامل اْيًضــ ـــذكر الســ ـــع املـ ــــىن ومجـ ـــالف يف هــــذه احلــــروف يســــري يف املث ـــذا اخلـ ــــاب : ينظــــر. وهـ ، ١٨-١/١٧الكت

، وشـرح اجلمــل، ٥٨-٥٧، وشـرح عيــون اإلعـراب ١٣٠، واإليضـاح يف علــل النحـو ١٥٢-٢/١٥١واملقتضـب 

  .١٢٠-١/١١٩البن عصفور 
ومــنهم مـــن جيعــل املثـــّىن بــاأللف يف ُكـــلِّ أحوالــه، وتُقـــّدُر احلركــات، وكـــذا يف األمســاء الســـتة، : "يف حاشــية األصـــل )٢(

: ينظـــر. وهــذا علـــى لغــة بلحـــارث بــن كعـــب". غايتاهـــا إنَّ أباهـــا وأبــا أباهـــا     قـــْد بلغـــا فــي المجـــدِ :   ومنــه

  .٢/٥٣،٥٤، ١/٣٠٠، ومغين ابن فالح )٢م (١/١٨اإلنصاف 
  .ملثل ما تقدَّم يف املثىن من تعليلٍ : أي) ٣(



  

  

  

  

  

  

  
١١  

  

  ]اإلعراب التقدیري واإلعراب اللفظي[

  ".ُمطلًقا) ُغالِمي(، و)َعَصا(التَّقديُر فيما تعذَّر كـ: "قوله

فلتَعـــذُِّر حتريـــِك  )٢()يُغالِمــ(فلتَعـــذُِّر حتريــِك األلـــف، وأّمــا بـــاُب ) َعَصــا(أَّمــا بـــاب 

ـــــاُء املـــــتكلِّمِ  ـــــيت تقتضـــــيها ي ــِري الكســـــرِة ال ـــــينٌّ : (وقيـــــل. )٣(آِخـــــرِه بغـــ ــُري )٤()إنـَّــــه مب ـــو غـــ ، وهــ

  .)٥(مستقيمٍ 

  

  "رفًعا، وجر�ا) قاضٍ (أو اسُتْثِقَل، كـ: " قوله

  

لكـان ُمْسـَتثـَْقًال، فحـذُفوا ) مـررُت بقاضـيٍ "و ) جاءين قاضيٌ : (وذلَك ألنّه لو قيل

اللتقــاِء الســاكنِني، ) اليــاءُ (اليــاُء والتَّنــويُن، فحــِذفت : ّمَة والكســرَة، فــاجتمَع ســاكنانِ الّضــ

  .فإن مل يكْن تنويٌن مل ُحتَذفْ 

                                                                                                                                                               
، )ثالثني(على ) عشرون(ألنه كان جيب ان يطلق ) العشرة(مجع ) عشرون(وال يصّح اْن يكون : "ويف ث )١(

  ".بفتح العني والشني) نَعَشرو (ولوجب أْن يقال 
، ومجـع )غلمـاين: (، واجلمع املكسـر، حنـو)غالمي: (، وهو االسُم املفرُد، حنو)باب املضاف إىل ياء املتكلم: (أي )٢(

  .١٩الوافية : ينظر ). مسلمايت: (املؤنث السامل، حنو
  .١/٨٦مغين ابن فالح : ينظر.   وهذا هو الّصحيح وعليه اجلمهور )٣(
، والغـّرة ١٠٩، واملرجتل ١١اجلمل، للجرجاين : ينظر. اجلرجاين، وابن اخلشاب، وابن اخلباز املوصليهذا مذهب  )٤(

وهناك مذهب ثالث البن جين، يرى فيه أّن املضـاف إىل . ١٢٨، وابن اخلشاب، حياته وحنوه ١/١١٠املخفّية 

  .٤/ ١ ، واألمايل الشجرية٢/٣٥٦اخلصائص : ياء املتكلم ال معرٌب وال مبٌين، ينظر
شـرح ابـن احلاجـب : ينظـر)". ُغالمـهِ (و ) غالِمكَ : (ألّن اإلضافة اىل املضمر الُتوجب بناًء، بدليل: "يف ث بعده )٥(

١١.  



  

  

  

  

  

  

  
١٢  

  "رفْـًعا) ُمْسِلِميَّ : (وحنو: "قوله

ـــــِبَقْت إحـــــــداُمها )ُمْســـــــِلُمويَ (وذلـــــــك ألّن أصـــــــَلُه  ــِت الـــــــواُو واليـــــــاُء، وُســ ، اجتمعـــــ

  .، وإدغاُمها يف ياِء املتكلِِّم، ألجِل االستثقالِ )١(واِو ياءً بالّسكوِن، فَـَوَجَب قلُب ال

  ".واللفظيُّ فيما عداه: "قوله

ْعَرِب َتقديًرا: أي
ُ
  .)٢(فيما عدا امل

  

                                                        
  .٣/١٣٩شرح الشافية : ينظر )١(
حلّـّي، وهـو ثابـٌت مـن غـري شـكٍّ ] اإلعرابَ [والأعرف أحًدا ذكر ) : شرح املفصَّل(قال يف : "يف حاشية األصل )٢(

َ
امل

  .١٢٤-١/١٢٣اإليضاح يف شرح املفصل : ينظر)". ضاريب: (مثل يف



  

  

  

  

  

  

  
١٣  

  ]غیـُر الُمنصرِف [ 
  

نصِرفِ : "قوله
ُ
  ".ما فيِه علَّتان ِمن تسٍع، أْو واحدٌة منها تقوُم مقاَمهما: )١(غُري امل

نصـِرفِ : أي
ُ
اســٌم ُمْعـَرٌب تكـوُن فيــِه ِعلَّتـاِن مـن تســِع ِعلَـٍل، أْو ِعلَّـٌة واحــِدٌة : غـُري امل

  .من هذه التِّسِع تقوُم َمقاَم الِعّلتنيِ 

  :وهي: "قوله

                                                وُعْجَمٌة، ثُّم َجمـٌْع ثمَّ تركيبُ   َعْدٌل، وَوْصٌف، وتَأنيٌث، وَمْعرَِفةٌ 

  )٣("ووزُن ِفْعٍل، وهذا القوُل تـَْقريبُ ِمـْن قَـْبـِلها َألِـٌف                                                                                                  ) ٢(ُن زائـدًة والّنو 
  

ـــا قـــال: " قـــال الّســـّيد ركـــُن الـــّدين لـــل ، َألنَّ يف عـــدد العِ "هـــذا القـــوُل تقريـــبُ : "إمنَّ

  احلكايــُة : )٦(إّ�ا اثنتانِ : ، وقال بعضـهم)٥(إّ�ا ِتْسـعٌ : )٤(خالًفا، فقال بعضُهم

                                                        
الزيـادِة أو اإلمالـِة، : مبعـىن) الصَّرف(أو من . ، وهو الصوتُ )الصَّريفِ : (من) الّصْرفِ (أصل : "يف حاشية األصل )١(

  ).رفص(لسان العرب : وينظر). ث(وهذا يف املنت من ". وهو اخلَاِلصَ ) الصَّرفِ (أو من  . أو التَّصُرفِ 
، )َأِصـيل(أصـيالن، وهـو تصـغري : مبعـىن) أصـيالل: (إذا أُبدلت الٌم من النون، وذلـك يف حنـو: "يف حاشية األصل )٢(

  .١/١٤١شرح الرضي : ينظر". فقد ذهب األخفش أّ�ا تعتُرب إذا مسُِّي بهِ 
، ١٠٣غـراب يف جـدل اإلعـراب ، واإل١٦١أسـرار العربيـة : البيتان من البسيط، أوردمها أبو الربكـات األنبـاري يف  )٣(

  :برواية  ٥١وُلَمع األدلة 

  وعجمـــٌة ثـّم َعـــْدٌل ثـّم تــــركيبُ   جمـٌع ووصُف وتــأنيٌث ومعرفـــةٌ 
  

، وشــرح ٣٥، واملفصَّــل ٢/٦٩٣، واملقتصــد ٢/٨٠األصــول : ، ينظــر)وهــو األكثــر: (يف األصــل فوقــه خبــط صــغري) ٤(

  .٢/٢٠٥اجلمل، البن عصفور 
  ).إنه تسعة: (األصل، و ثيف  )٥(
  ).إّنه اثنان: (يف األصل، و ث )٦(



  

  

  

  

  

  

  
١٤  

، أو )تقريــبٌ (القـوُل بأ�ـا ِتْسـٌع : فقـال. )١(إّ�ـا إحـدى عشـرة: والرتكيـُب، وقـال بعُضـُهم

أو : )٣(قُلـتُ  .)٢("إّن ذِْكَر الِعلَـِل التسـِع منظومـًة تقريـٌب علـى َفهـِم املبتـدئ: يكوُن املراُد بهِ 

يف البيـت منصـوبٌة علـى أّ�ـا حكايـٌة عـن حـاٍل، يف ) زائـدةً (و: " )٤(ُمثَّ قال. ألجِل اإلمجالِ 

". َميْنَـُع االســَم الصَّـرَف النُّـوُن زائـدًة، إْذ ال عاِمــَل هاُهنـا يَنصـُبها علـى احلــالِ : يف مثـِل قولِنـا

،وقــد )٥(أو حنـوه) ِن زائـدةً وحلـاُق النـو : (وميكـُن أْن يكـوَن علـى حـذِف مضــاٍف، أي: قُلـتُ 

  .)٦(بتقديِر زيادِة األلِف والّالمِ ] و٣[ذكره بعُضهم، وَجّوَز الرفَع على أّ�ا صفٌة للنُّوِن 

  :وميكُن أن يكوَن على حنِو قوِهلم يف : قُلتُ 

  

  .)٧(ولقْد َأُمرُّ على اللَّئيِم َيُسبُِّني             

  . واهللا أعلم

ــــةٌ  ــا فرعيَّــ ــــه(فــــــرٌع عــــــن ) ْدلُ العــــــ(فـــــــ: وكلُّهــــ فــــــرٌع عــــــن ) الوصــــــفُ (، و)املعــــــدوِل عنــ

) الُعْجَمـةُ (، و)التنكـريِ (فرٌع عن ) التَّعريفُ (، و)التذكريِ (فرٌع عن ) الّتأنيثُ (، و)املوصوفِ (

                                                        
  .، والصواب ما أثبته)إحدى عشر: (ويف ث) إنّه أحد عشر: (يف األصل )١(
  .٢١الوافية  )٢(
  .القول البن هطيل )٣(
  .٢٢ركن الدين، وقوله يف الوافية : أي )٤(
  ..".…م من معىن الَكْوِن وجيوُز أن يكوَن العامُل ما يف الكال: "يف حاشية األصل )٥(
  .و٩) خمطوط(األسرار الشافية واخلالصات الصافية : ينظر )٦(
ــــن عمـــــرو احلنفــــي، يف )٧( ـــمر ب ـــٍت مــــن الكامــــل، لشـ ـــْدُر بيـ :                 وعجـــــزه. ولقــــد مــــررتُ : بروايــــة ١٢٦األصــــمعيات : صـ

   ال يعنيني: فمضْيُت ثُمََّت قـُْلتُ 

ــــاب : ولرجــــٍل مــــن ســــلول، يف ـــواهد املغــــين ٢/١١وشــــرح التصــــريح   ،٣/٤٣الكت ـــّدرر ١/٣١٠، وشــــرح شـ ، والـ

١/٧٨.  

ــُه عــن ســائِر جنســِه، فتعريُفهــا ) ألْ (إذ دخلــت " اللئــيمِ : "والشــاهد فيــه قولــه اجلنســية فلــم تفــِد اللفــظ تعريًفــا تُعيّـُن

  .لفظٌي ال يُفيُد التعينيَ 



  

  

  

  

  

  

  
١٥  

ــا دخيلَــٌة يف كالِمِهــم، و) العربيــةِ (فــرٌع عــن  ) الرتكيــبُ (، و)االنِفــرادِ (فــرٌْع عــن ) اجلمــعُ (أل�َّ

وزن (فَـرٌْع عـن ) وزُن الفعلِ (،  و)املزيِد عليه(فَـرٌْع عن ) الزائدتانِ  األلُف والنونُ (كذلك، و

  ).االسمِ 

ــب(و) طَْلحــــة(و) أْمحَــــر(و) ُعَمــــر: (مثــــل: "قولــــه ـــاجد(و) إبــــراهيم(و) )١(زينــ ) مسـ

  ) ".أْمحَد(و) ِعمران(و) معِد يكرب(و

تيبِ  ا فرََغ من ذِْكِر الِعَلِل، َأْوَرَد أمِثَلَتها على الرتَّ
َّ
  .)٢(مل

  ".وُحْكُمه أْن ال كْسَر، وال تنوينَ : "وقوله

ــرٌْع عــن االســم، مــن )٣(وذلــَك ألنّــه عنــد اجتمــاِع العلَّتــِني َأشــَبه الِفعــلَ  ،الــذي هــو فَـ

  :وجهنيِ 

ــا كـــاَن مســـتغنًيا فهـــو ): أحـــدمها( أنَّ االســـَم ُمْســـتَـْغٍن عنـــه، وهـــو غـــُري مســـتغٍن، ومـ

  .)٤(أصلٌ 

شــَتقِّ منــه، فلــذلك )٥(ســمِ أّن الفعــَل ُمْشــَتٌق مــن اال): والثــاين(
ُ
شــَتقُّ فــرٌع عــن امل

ُ
، وامل

  .ُقِطَع َعمَّا ليس يف الفعل، وهو اجلرُّ والتنوينُ 

  .)٦("وجيوُز َصرفُه لِلّضرورةِ : "قوله

                                                        
  .وحيتمل أن يكون مثاَل املعنويّ  مثاَل التعريِف،) زينبُ (وحيتمُل أْن يكوَن :"يف حاشية األصل )١(
  .على الرتتيب حسب ورود الِعلل يف البيتني السابقني: أي )٢(
: ينظــر. وهــذا الســبب الــذي عــوَّل عليــه النحويّــون يف تــرك صــرف غــري املنصــرف، كاخلليــل وســيبويه واملــربد واملــازين )٣(

  .٣/٣٠٩، واملقتضب ٤-٢/٢الكتاب 
  ".ينتظُم من امسني، وال ينتظم من فعلني ألّن الكالم: "يف حاشية األصل )٤(
اإلنصـــاف : ينظـــر. هـــذا علـــى مـــذهب البصـــريني، بينمـــا مـــذهب الكـــوفيني أّن الِفعـــَل أصـــٌل، واملصـــدَر مشـــتقٌّ منـــه )٥(

  .٧٢، ومسائل خالفية )٢٨م ( ١/٢٣٥
. يف أشـعار الفصـحاء هذا مذهب الكوفيني، وبعض البصريني، ومنعه أكثرهم، وَصحَّح ابـُن مالـك جـواَزه، لكثرتِـهِ  )٦(

  .٣/١٥٠٩، وشرح الكافية الشافية ٨٧٧-٨٧٦شرح عمدة احلافظ : ينظر



  

  

  

  

  

  

  
١٦  

يُز َردَّ األشياِء إىل ُأصوِهلا، وَأصُل األمساِء الصَّرُف، ومثالهُ    :وذلك َألّ�ا جتُِ
  

  )١(ُهَو الِمْسُك َما َكرَّْرَتُه يـََتَضوَّعُ   ِذْكَرهُ  َأِعْد ِذْكَر نـُْعماٍن لنا ِإنَّ 
  

  ".)٤( قَـَوايًرا، و )٣( سالسًال وأغالالً : حنو )٢(أو التناُسبِ : "قوله

ـا انضـّمْت إىل االسـم أمسـاٌء ُمْنَصـرَِفٌة، َحُسـَن أْن يـُـَردَّ �ـا إىل ) سالسالً (أَمَّا 
ّ
فألنّه مل

ـــ. أصـــِلِه، مراعـــاًة للتناُســـبِ  ــا ) قـــواريًرا(اوأَمَّ وحنـــوه، فألنَّـــُه رأس آيـــٍة، وُرُؤوُس اآلي يف أخواِ�ـ

  .باأللف، فَحُسَن صرُفُه لُِيوقَف عليِه باأللف، فُتناِسَب رؤوَس اآلي

  ".اجلمُع، وألفا التأنيثِ : وما يقوُم مقاَمُهما: "قوله

  . )٦(، فكأنَُّه َمجْعـانِ )٥(فألنُّه ِصيغُة ُمنتَهى اجلـموعِ ) اجلمعُ (أَّما 

فللُزوِمهما االسـَم لزوًمـا ال يْنفكَّـاِن عنـه حبـاٍل، فُجعـَل لُزوُمهمـا ) ألفا التأنيثِ (وأَمَّا 

  .)١(فصاَر كأنّه تأنيثانِ ] ظ٣[كتأنيٍث ثاٍن 

                                                        
كمــا ) الفوائــد الضــيائية(يف بعــض حواشـي نســخ  -رمحــه اهللا–البيـت مــن الطويــل، وهــو منسـوٌب لإلمــام الشــافعّي  )١(

: يف ديوانـه، وهـو بـال نسـبة يف، ولـيس -رمحـه اهللا–قال ِحمّقُقها، وهو يف مدح اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان 

  . ١/١٠٢، والكواكب الدُّرّية ١/٢١٢الفوائد الضيائية 

  .إذ صرفه للضرورة) نـُْعمانٍ : (والشاهد فيه قوله
وغـــري ذلـــك علـــى مـــا … ) الُعرابـــا والعنابـــا: (مقصـــوٌد ُمهـــمٌّ للعـــرِب، وهلـــذا قـــالوا) التناســـبُ : "(يف حاشـــية األصـــل )٢(

  ".سيأيت
  .ِإنَّا َأْعَتْدنَا ِلْلَكِفرِيَن َسالِسًال َوَأْغالًال َوَسِعيًرا. ٧٦/٤سورة اإلنسان  )٣(

، واإلقنــاع ٦٦٣الســبعة : ينظــر. قــرأ نــافع والكســائي وأبــو بكــر وهشــام بــالتنوين يف الوصــل، وبــاأللف يف الوقــف

  .٢١٧، والتيسري ٢/٧٩٩
  .املصادر السابقة أنفسها: ينظر.  َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيًرا. ٧٦/١٥سورة اإلنسان  )٤(
  )".رجال: (الشرط كونه بصيغة مجِع مجٍع ال ُجيمُع، ال مجٍع جيمُع، وإّال َوَرَد حنو: "يف حاشية األصل )٥(
، بينمـــا مـــذهب ١/١٤٣، واإليضـــاح يف شـــرح املفصـــل ١٢شـــرحه علـــى الكافيـــة : هـــذا مـــذهب ابـــن احلاجـــب يف )٦(

از، إمنّا كان هـذا اجلمـُع مانًعـا مـن الّصـرف، ألنـه لـيس يف األحـاد علـى سيبويه ومن تابعه، كالّزخمشري، وابن اخلبّ 

  .١/٢١٤، والغرّة املخفية ٣٥، واملفّصل ٢/١٦الكتاب : ينظر. مثالهِ 



  

  

  

  

  

  

  
١٧  

  ".خروُجه عن صيغتِه األصلّيةِ : )٢()الَعْدلُ (فـ :  "قوله

  .خروُج االسِم عن صيغتِه األصلّيِة إىل صيغٍة ُأخرى: أي

  ) ".ُمجَعَ (، و)ُأَخر(، و)َمثـَْلثَ (، و)ُثَالثَ (حتقيًقا كـ: "قوله

جـــاَء القـــوُم ثالثـــًة : (وبابـُــه، فـــألنَّ األصـــَل يف كـــالِم العـــرِب أن يقولـــوا) ثُـــالثُ (أمـــا 

ــا قــالوا)مجاعــًة مجاعــةً : (، كمــا يقولــون)ثالثــةً  مبعنــاه، ُعِلــَم أنّــه معــدوٌل عــن ) ثُــالثَ : (، فلمَّ

  .، واألصحُّ أنّه مل يثُبتْ )٣(َأْو ال؟، فيه خالفٌ  )عشرة(وهْل يُقال إىل . ذلك

مـن بـاب ) آَخـر(، و)آَخـر(تأنيـُث ) ُأخـرى(، و)ُأْخـرى(، فألنّـه مجـٌع لــ)ُأَخرُ (وأّما  

، فعلــى )ِمــنْ (التَّفضــيل، وقياُســه َأالَّ ُيســتعمَل، إذا ُقِطــَع عــن الــالَِّم واإلضــافِة، إالَّ بـــ) أَفْـَعــل(

  .)٤(مبعناه، ُعِلَم أنّه معُدوٌل عن ذلكَ ) ُأَخرُ : (، فلّما قالوا)اآَخُر ِمْن كذ: (هذا أصلهُ 

ـَع، حنــو)٢(يف األمســاِء إذا) فَـْعـالء(، وقيـاَس )مجعــاء(فألنّــه َمجْـٌع لــ )١()ُمجَـعُ (وأّمـا  : مجُِ

ُعلِــَم أنّــه معــدوٌل ) ُمجَــع: (، فلمــا قــالوا)فَـْعــالوات(أو ) فَـَعــايل(، أن جيــيَء علــى )صــحراء(

  ).٣()َمجَْعاوات(أو  )َمجَاعي(عن 

                                                                                                                                                               
  ".، خبالف التاء)سكرانة(، ال )سكرى وسكران(، و)أمحرة(، ال )محراء وأمحر: (ألّنك تقولُ : "يف حاشية األصل )١(

  ) ".فاعل(عن ) فـَُعل(، و)عامر(معدول عن ) ُعمر: (وحن: "يف حاشية األصل )٢(
  .ألنّه هو املسموعُ ) رُباع(يُقتصر على : ، وقال آخرون)ُعشارَ (يُتجاوُز به إىل : فقال قومٌ  )٣(

  .١/١٠٠، وشرح الرضي ٤٤، وما ينصرف وما ال ينصرف ٣/٣٨٠املقتضب : ينظر
  : مقابل ذلك يف األصل حاشيتان )٤(

ولكــّن مـــا ذكرنَـــاه أوىل، وهـــو . والـــذي يـــذكره األكثــر أنّـــه معـــدوٌل عـــن مــا فيـــه األلـــُف والـــّالمُ : ")احلاشــية األوىل(

  .١/١٠٣شرح الرضي : ينظر". اختيار ابن ِجّين 

معدولة عن ما فيه الّالم، واألوىل أيًضـا أن يكـون ) ُأخرى وُأخر(أّن ) شرح املفصَّل(ذكر يف ): "واحلاشية الثانية(

  .١/١٣٤اإليضاح يف شرح املفصل : ينظر) ". ِمنْ (عما فيه ) معدوالً (



  

  

  

  

  

  

  
١٨  

  ".َقطَاِم يف متيم )٤(]بابِ [، و)ُعَمرَ (أو تقديًرا كـ: "قوله

ــا منُعــوه الّصــرَف، وقــْد ُعِلــَم أنَّــه ال ُميَنــُع إالّ لعلَّتــِني، ومل ) ُعَمــرُ (أّمـا 
ّ
ــم مل وبابــُه، فأل�َّ

 ال تنخــرَِم قاعــدٌة َيُكــْن فيــه ظــاهًرا إّال العلميّــُة، ُحِكــَم بتقــديِر العــْدِل فيــِه، إلمكانــِه، حــىتَّ 

  .)٥(معلومٌة من كالِمِهم

، فـألّن متيًمـا يُعرِبُـوَن هـذا البـاَب، ومينعونَـه الصَّـرَف، )يف متيم )٦()قطامِ (باُب (وأّما 

م يُواِفُقوَن فـيه اِحلجازِيـنيَ  )٧()َحَضارِ : (إالَّ َما آِخرُه َراٌء، حنو   ، )٨(، فإ�َّ

                                                                                                                                                               
  ) ".ُبَصع(و) بـَُتع(و) ُكَتع(وكذا : "يف حاشية األصل )١(
  إذْ : يف األصل )٢(
، فيكــون )أمحــر(هــذا مبــينٌّ علــى قــول الفارســي، وعنــد األكثــرين أنّــه معــدوٌل عــن مجــِع مثــل : "يف حاشــية األصــل )٣(

، و شــرح ١/١٣٤اإليضــاح يف شــرح املفصــل : ينظــر".   لعــدِل وِشــبِههِ امتناعــه عنــدهم للصــفِة والعــدِل، وعنــده ل

  .١/١٠٤الرضي 
  .٦٣الكافية: ينظر. ساقطة من األصل )٤(
و ). ث(وهــذا يف املــنت مــن ". َعــْدٌل، لــوروده ُمنصــرِفًا) لَُبــد(و) أَُدد: (وهلــذا مل يُقــدَّر يف حنــو: "يف حاشــية األصــل )٥(

: ينظـر. اسـم آخـر نسـور لقمـان بـن عـاد): لُبَـد(وهـو أَُدد بـن زيـد بـن كهـالن، وهو أبو قبيلة من اليمن، ): أَُدد(

  ).لََبد(و) أدد(لسان العرب 
  .٢٢١-١/٢٢٠الفوائد الضيائية : ينظر. من أعالم األعيان املؤنثة) فـََعالِ (واملقصود به ما جاء على وزن  )٦(
وهـو اسـم كوكـٍب، ولكّنهمـا مؤنثـان  ) حضـارِ (سـم مـاٍء، ووهـو ا) َسـفارِ (وِممـَّا جـاء أخـره راًء : "٢/٤٢قال سيبويه  )٧(

  ".، كأّن تلك اسُم املاءة، وهذه اسُم الكوكبة)ماوّية والشِّْعَرى(كـ
-٣/٣٦٨، واملقتضــب ٢٧٨-٣/٢٧٧الِكتــاب : ينظــر. البنــاُء علــى الكســرٍ ) بــاب قطــامِ (ولغــة أهــل احلجــاز يف  )٨(

٣٧٦.  



  

  

  

  

  

  

  
١٩  

  .)١(يف اجلميع َطْرًدا للبابِ  َفوَجَب اُحلكُم بتقديِر الَعْدلِ 

  ". )٢(شرطُُه أْن يكوَن يف األصِل كذِلكَ : اْلَوصفُ : "قوله

  )٣(واِضحٌ 

  ".َفَال َتُضرُّ الَغلَبةُ : "قْوله

  .غلبُة االمسَّيِة على الوصفيَّةِ : أي

، )أْســـــودُ (وامتَـَنـــــَع ) مـــــررُت بنســـــوٍة أربـــــعٍ : (يف)  ٤(]أْربَـــــعُ [فلـــــذلك ُصـــــِرَف : "قولـــــه

  ".للَقيدِ ) أَْدَهمُ (للَحيَِّة، و) أْرَقمُ (و

، وهــو علــى وزِن الِفْعــل، إالَّ أنَّ وصــفيََّتُه )ِنســوة(هاُهنــا ِصــَفٌة لـــ) أربًعــا(وذلــك ألنَّ 

للحيّـة، ) أرقـم(، و)أسود(عارضٌة؛ لكونِه يف األصِل موضوًعا للعدِد، ال للوصف، خبالف 

ا موضوعٌة يف األصِل للوصفِ ) أْدَهم(و   .)٥(للقيد، فإ�َّ

  ".لطائِرٍ ] و٤) [أَخْيلَ (للصقر، و) ّأَجْدلَ (للحّية، و) أفعى(وَضُعَف َمْنُع : "قولهُ 

ــــا منَعـــُه بعــــُض الَعــــَربِ  ــِفيٌَّة َأصــــليٌَّة، وإمنَّ ؛ لتــــوهُِّم )٦(وذلـــك ألنـّـــه مل تتَحقَّــــْق فيـــه وصــ

  .)٧(من اخلََيالن) َأْخَيلَ (من اجلْدِل، و) أْجَدلَ (، وكوُن )أَْفعى(اخلُْبِث يف 
  

                                                        
: وإّمنـا قلنـا. …إىل تقـديِر العـدِل مـع البنـاِء، أّمـا إذا أُعـِرَب فـال حيتـاُج إليـِه  ِاعلـم أنّـه  ُحيتـاجُ : "يف حاشية األصل  )١(

الَعَلِميـُة والتأنِيــُث املعنــوّي، وذكـر ركــن الـدين أنّــه يكـون للطّــْرِد، وهــو : إنّـه ال حيتــاج إليـه، ألّن فيــه علتـِني حمّقَقتــنيِ 

  .٢٦الوافية : ينظر".  ضعيفٌ 
  ".ْن يكون وصًفا يف األصلِ شرُطه أ: "٦٣ويف الكافية  )٢(
  ".وصًفا: أي: "ويف ث )٣(
  .٦٣الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )٤(
أّن هـذه : واجلـواب). أربعـة: (أنَّ شرَط الوزِن أّال تَلحَقُه الّتاُء، وحنـن نقـول: وقد َيرُِد على هذا: "يف حاشية األصل )٥(

  .٢٧الوافية : ينظر) ". يـَْعَمَلةٍ : (يف حنوالتاء يف الصِّفِة ليست عالمَة تأنيٍث، خالف التاِء 
". اَألجوُد أْن تكوَن أمساًء منصرفًة يف الّنكـرة: "وأجاز املربد الوجهني، وقال. وقد حكى سيبويه ذلك، ولكّنه قليلٌ  )٦(

  .٣/٣٣٩، واملقتضب ٣/٢٠٠الِكتاب : ينظر
  .١٣ح ابن احلاجبشر : ينظر. فظن هؤالِء جري ذلك جمرى الصِّفات، ولذا منُعوه: أي )٧(



  

  

  

  

  

  

  
٢٠  

  ".)٢(شرطُه العلميَّةُ : )١(التَّأنيُث بالتَّاءِ : "قوله

أال تـرى  )٣(وذلك ألّن االسم إذا كاَن َعَلًما ملْ تـَْنفك عنـه، خبـالف مـا إذا ْمل يُكـن

ــزُِع عــن االســِم َوتْثُبــُت، )َمــَرْرُت برُجــٍل قــائٍم، وامــرأٍة قائمــةٍ : (تــرى أنّــَك تقــولُ  ، فتجــُدها تـَْن

  .وهو باٍق على حاِلهِ 

  ".كذلك  )٤(واملعنويُّ ": قوله

) َمــَرْرُت بـــامرأٍة جـــريحٍ : (شــرطُُه العلميّـــُة ِلمثــِل مـــا تقــدَّم، َأال تـــَرى أنّــَك تقـــولُ : أي

  .فَتْصرُِفه، وإن كاَن فيه تأنيٌث وِصَفٌة، وليَس ذلك إالَّ ألّن تأنيَثُه غُري الزِمٍ 

  ". رُُّك األْوَسِط، أو الُعْجَمةُ على الّثالثِة، أو حت )٥(وشرُط حتتُِّم تَْأثريِِه الزيادةُ : "قوله

ــُع  وذلــك ألنّــُه إذا كــان ُثَالثي�ــا، ســاكَن األْوَســِط، َجــَرى علــى ألســنِتهم خفيًفــا، وَمْن

صـرِفِه للثـَّقـلِ 
، فكــأنَّ ِخفَّتَـه قابـَلَــْت أَحـَد الّســببِني فُصـِرَف، وأّمــا َمـْن َمنَـَعــُه فلـْم يْنظُــْر إىل )٦(

الثـِة، أو حتـرََّك أوَسـطُُه، أْو كـاَن أعجمي�ـا، مل حتُصـْل تِلـَك اِخلفَّـُة، ،فـإذا زاَد علـى الثّ )٧(ِخفَِّتهِ 

  .فتحتََّم منُع الصَّرفِ 

                                                        
  ".التأنيُث باأللِف ال شرط له: "يف حاشية األصل )١(
  ".ال فرق بني العجمّيِة واجلنسّيةِ : "يف حاشية األصل )٢(
  .خبالِف ما إذا مل يكِن االسُم املؤّنُث بالّتاِء علًما، فإّنه ُيصرفُ : أي )٣(
  ).زينب: (واملؤنَّث املعنويُّ، حنو:  أي )٤(
  .٦٤الكافية : والصواب ما أثبتُّه، ينظر) …وشرطُه حتتم تأثريِه زيادًة : (يف األصل  )٥(
  ".وما حصل فيه العّلتان فهو كالفعلِ … فيه نَظٌر، ولعّله يُرِيُد أَّنه إّمنا ُمِنَع لَشَبِه الفعلِ : "يف حاشية األصل )٦(
يِّ إذا كـان سـاكَن الَوَسـِط، واألجـوُد عنـدهم عـدُم أجاز اخلليل وسيبويه وأكثر البصريني َصْرَف الَعلَـِم املؤنّـِث الّثالثـ )٧(

ـــاًرا. صـــرِفهِ  ــاج، إذ الجييـــزان صـــرفه اختي ـــربّد والزَّّجـ
ُ
، ٣/٣٥٠، واملقَتضــــب ٣/٢٤٠الِكتـــاب : ينظـــر. وخـــالفُهم امل

  .٥٠-٤٩، وما ينصرف وما ال ينصرف ٢/٨٥واألصول 



  

  

  

  

  

  

  
٢١  

  ".جيوُز َصْرُفهُ ) ِهْند(فـ: "قوله

  .)١(وذلك ألنَّه مل يُوجْد ِفيِه َواِحٌد ِمن ُشُروِط التََّحتُّمِ 

  ".، ممَتِنعٌ )٣( )ُجورُ (و )٢()ماه(و) َسَقرُ (و) زينبُ (و: "قوله

ــا  ــا ) زينـــبُ (أمَّ فألنّــه ُمتحـــرُِّك األوســِط، وأّمـــا ) َســـَقرُ (فألنّــه زائـــٌد علــى الثالثـــِة، وأّم

  .)٤(فالنِضماِم الُعْجَمةِ ) ُجورُ (و) ماهُ (

  ".ُممَتِنعٌ ) َعْقَربُ (ُمْنَصِرٌف،و) َقَدمٌ (َفإْن ُمسَِّي بِه ُمذّكٌر، فشْرطُُه الزِّيادُة، فـ: "قوله

املعنويَّ باعتبـاِر مدلولِـِه، قـد فـاَت بتْسـِمَيِة املـذكَِّر بـِه، فلَـْم يبـَق وذلك ألّن التَّأنيَث 

ـــظِ  ــاُر الّلفـ ــِث، بـــــدليِل )٥(إالّ اعتبــ ــــِة تــــاء الِتأنيــ ــــِة، ألنَّ فيــــه مبثاب ــــاعُتَرب الزَّائــــُد علــــى الثالث ، ف

  ).ُعَقْريِبٍ (بِـ) َعْقَربًا(، و)ُقَدْميةٍ (بـ) َقَدًما(تصغريهم 

  ".ا أْن تكوَن َعَلِميَّةً شرُطه: المعرفة: "قوله

ْضـــَمراِت، وأمســاِء اإلشــارِة، واملوُصـــوالِت، 
ُ
ــا مبنيـَّـٌة، كامل وذلــك ألنَّ بقيـَّـَة املعـــاِرِف إمَّ

وإمَّــا ُمَعرَّفـــٌة بــالالَّم، أو ُمضـــافٌة، وتِلــَك وإْن كانـــت ُمَعرَّفَـــًة، . وال دخــوَل هلـــا يف َهــذا البـــابِ 

نصرِف على ما سيأيت
ُ
  . إْن شاَء اهللا تعاىلفُحْكُمها ُحْكُم امل

                                                        
  ".ألنَّه ثالثيٌّ ساكُن األوسِط غُري أعجميٍّ :" يف حاشية األَصل )١(
  ).موه(الصحاح، ولسان العرب : ينظر.  مدينة، التنصرُف ملكان الُعجمةِ : اسم موضع، وقيل: ماه )٢(
  .٢/١٨١معجم البلدان : ينظر). كور(مدينة بفارس، والعجم تسميها : ُجور )٣(
  .٣/٢٤٣الِكتاب : ينظر )٤(
ٍر، حنـوإذا عكسـَت هــذا، ومسّيـَت املؤنَّــَث مبـذ : مســألةٌ : "يف حاشـية األصـل )٥( ، فإنّـك متنعــه، ألّن النقـل مــن )زيــدٍ : (كَّ

: ينظـــر". يف جـــواز األمـــرين) هنـــدٍ (كــــ) زيـــدٌ (يكــوُن : كعكســـِه، وقـــال عيســـى بـــن ُعمـــر… اخلفيــف إىل الثقيـــل 

  .٣/٢٥٣، واملقتضب ٣/٢٤٢الكتاب 



  

  

  

  

  

  

  
٢٢  

  ".شرُطها َعَلِميٌَّة يف الَعَجمّيةِ : الُعْجَمةُ : "قولهُ 

ــٍم، حنــو  ــَل غــُري َعَل ، اعتَـــَورْت عليــه أحكــاُم كالِمهــم، )١()ديبــاجٍ (وذلــَك ألنَّــه إذا نُِق

  .ِمْن جنِسِه، فإذا ُمسِّي به ُصِرفَ ] ظ٤[مَن اإلضافِة، واأللِف والّالِم، فصار كأنَُّه 

  ".وّحترُُّك األْوَسِط، أو زيادٌة على الّثالثةِ " :قوله

  .وذلك ِلَما يف خمالفِتهما من اِخلفَِّة اليت َقابـََلْت علًَّة أْقوى منها، وهي التأنيثُ 

  ".ُمنصِرفٌ ) نُوحٌ (فـ: " قوله

  .)٢(وذلك لعدِم الّشرِط الثَّاين

  ".ُممَْتِنعٌ ) إبراهيمُ (و )٣()َشتَـرُ (و: "قوله

  .فألنَّه زائٌد على الّثالثةِ ) إبراهيمُ (وأمَّا . )٤(ألنَّه ُمتحرُِّك األوسطف) َشتَـرُ (أّما 

ـــاجد(، كــــــ)٥()هـــــاء(شـــــرطُُه صـــــيَغُة منتهـــــى اجلمـــــوع بغـــــري : الَجمـــــعُ : "قولـــــه ) مســ

  )".مصابيح(و

                                                        
  ).دبج(لسان العرب : ينظر). ديابيج(َضْرٌب من الثياِب، موّلٌد، واجلمع : الّديباج )١(
  . َعدُم حتريك احلرف األوسِط منه: أي )٢(

وذهب الزخمشري إىل جواِز صرِف األعجميِّ إذا كان ُثالثِّيا ساكَن األوسِط، وعدِم صـرفِه، مـع تـرجيِح الّصـرِف، 

  .١/١٢٥، وشرح الرضي ١/٧٠، وشرح ابن يعيش ٣٦املفّصل : ينظر. وقد ردَّ عليه الرَّضيُّ يف ذلك
كَ (بـلو مثل : "يف حاشية األصل )٣(

َ
، ومعجم ١/١٢٥شرح الرضي : ينظر". اسم حصنٍ ) شرت(اسم رجل، ألّن ) مل

  .٣/٣٢٥البلدان 
عتبَـُر عنـدهم يف َمنِـِع الصـرِف كـون األعجمـّي  )٤(

ُ
وعند سيبويه وأكثر النحاة حتّرُك األوسط ال تأثري له يف الُعجمِة، فامل

تـه ثالثـة فمصـروٌف عنـدهم) َشرتَ : (َعَلًما يف ا ألصِل والزِّيادُة على الثالثة، فنحو الِكتـاب : ينظـر. وِشـبِهِه ِممـَّا ُعدَّ

  .١/١٢٤، وشرح الرضي ٤٥، وما ينصرف وما ال ينصرف ٣/٢٢٠
  ".اعتباًرا حلاِل الوصِل والرتَّكيبِ ) الّتاء: (هذا اعتبار الكوفيني، والبصريون يقولون: "يف حاشية األصل )٥(



  

  

  

  

  

  

  
٢٣  

شـرُط اَجلمـِع املـانِع مـَن الّصـرِف أْن يكـوَن ثالـُث حروفِـِه أِلًفـا، بعـدها حرفــاِن،  : أي

ـــاجد(كــــــ ـــاِكٌن، كــــــ، أو ثالثـــــ)مســ : وحنـــــو. )١(، وأالَّ تلحَقـــــُه اهلـــــاءُ )مصـــــابيحَ (ٌة أوســـــُطها ســ

  ).دواِببُ : (، ألّن أصَلهُ )مساجدَ (كـ) َدَوابّ (

  "ُفُمنَصِرفٌ ) )٢(فرازِنَةٌ (وأّما : "قوله

ـــا�ِت املفـــــرَد، حنـــــو ــِث شــ ــيت للّتأنيـــ : وذلــــك ألنَّ هـــــذه الصِّـــــيغَة إذا ِحلَقْتهـــــا اهلـــــاُء الّـــ

  .، فكاَن إجراُؤها ُجمَْراه أْوىل)٣(نـًىلفظًا ومع) َكَراِهيةٍ (

  ".غُري منَصِرٍف؛ ألنَّه منقوٌل عن اجلمعِ  -علًما للضَّبع –) َحَضاِجرُ (و : "قوله

ألنّـُه صـيغُة : ووُجُه ورودِه أنُّه مفرٌد، فكيَف امَتنَع من الصَّرِف؟، وال جيـوُز أْن يُقـالَ 

ــ
َ
؛ )٤(علــى انفــراِدِه ســبًباُ◌ اِنِع، فــال يُؤَخــُذ الشــرطُمنتَهــى اُجلُمــوِع؛ ألّن ذلــَك شــرُط اَجلْمــِع امل

، )ِحَضــْجرٍ (يف األصـِل َمجْــٌع لــ) َحَضـاِجرَ (أّن : أي" ألنّــه منقـوٌل عـن اَجلْمــعِ : "فلـذلك قـال

،وبَِقَي على ما كـاَن عليـِه ِمـْن َمْنـِع الّصـْرِف؛ ألنَّ األمسـاَء املنُقولـَة عـِن )٥(فُسمِّيْت بِه الضَّْبعُ 

  .)٦()حاِمتٍ (ألمساِء املنقولِة عن الّصَفِة، مامل مينْع ماِنٌع، كـاَجلْمِع، كا

ـَل علـى : فَـَقـْد قيـلَ  -وهو األكثـرُ  –إذا ملْ ُيصرْف ) َسراِويلُ (و: " قوله أعجمـيٌّ محُِ

  ".تقديًرا) ِسْرَوالةٍ (عريبٌّ َمجُْع : موازِنِِه، وِقيلَ 

  .إذا ملْ ُيصرف) َحَضاِجرَ (وهو يف االعرتاِض على هذا الباِب أشَكُل من 

                                                        
  )".َمَعاِفريّ : (ِرتَز أيًضا مما َحلقُه ياُء النَّسِب حنووكان ينبغي أْن حيَ : "يف حاشية األصل )١(
  ).فرزن(لسان العرب : ينظر).   َفرازين(من لَُعِب الشَّطرنج، أعجميٌّ ُمْعرٌَّب، وَمجُْعُه ) الفرزان( )٢(
ـْنتِ مـن ".  َكِثريِينَ   أّما الّلفظ َفواِضٌح، وأّما املعىن فألنَّ كلَّ واِحٍد ِمنُهما ُيْطَلُق على: "يف حاشية األصل )٣(

َ
وهذا يف امل

  ).ث(
  ".بْل البُدَّ من َحتقُِّق الشَّْرِط َمع السَّببِ : "يف حاشية األصل )٤(
  ".وهو اسُم ِجْنٍس ال َشْخصٍ : "يف حاشية األصل )٥(
  ".الَقْطعِ : يف األْصِل صفٌة، ليَس احلَْتُم ِمبَْعىن) حاِمتًا(ألنَّ : "يف حاشية األصل )٦(



  

  

  

  

  

  

  
٢٤  

ــُه أْن يُقولُــوا: )١(ويَــرُِد علــى اجلــواِب األوَّلِ  اجلمــُع، ومــا أْشــَبَه اَجلْمــَع، : أنـَّـه يُلــزُِم أْهَل

  .)٢(وكذلك يقوُل بـَْعُضهم

ــْت إالَّ يف األعـــالِم، وجـــواُ�م: )٣(ويَـــرُِد علـــى الثّـــاين أّن مثـــَل : أنَّ مثـــَل ذلـــك َملْ يثـْيُـ

  .الَّ إذا كاَن مجًعا، وذلك معلوٌم باستقراء كالِمِهمْ هذِه الصيَغِة الُميَْنُع إ

  ".وإذا ُصِرَف فال ِإشكالَ : "قوله

  .)٦(، َفلْم يوَجِد السََّببُ )٥(؛ ألنَُّه وإْن ُوِجَد الشَّْرطُ )٤(فيما ذكَرهُ : أي

  ]و٥) " [قاضٍ (رفًعا وَجر�ا، مثُل ) جوارٍ : (وحنو: "قوله

ـــِظ؛ ألنـَّــــك تقـــــولُ : أي هـــــذه : ، وأْصـــــُله)مـــــررت جبـــــوارٍ (، و)جـــــوارٍ هـــــذه : (يف اللفــ

  ، فُحِذَفِت احلركُة لالستثقاِل، وُعوَِّض مـنها الَتنويـُن، )٧(جوارٌِي، ومررُت جبواريٍ 

                                                        
ــــالوهــــو  )١( ـــول َمــــْن ق ــــ) ســــراويل(إّن : قـ ــــة، كـ ـــوع يف العربّي ــــه مــــن اجلمـ ـــًال علــــى موازن ــــْرِف َمحْـ ــــع مــــن الصَّ ــــاعيمَ (ُمِن ) أن

، ومـا ينصـرف ومـا ال ينصـرف ٣/٢٢٩الِكتاب : ينظر. وهذا مذهب سيبويه وتابعه الزجاج وغريه). مصابيحَ (و

  .١/٣٢٦) رسالة(، وشرح ابن فالح ٤٦
  .١٥شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
وهـذا قـول املـربد . وهـي قطعـُة خرقـةٍ ) سـروالة(ُمنـَع مـن الصـرِف، ألنـَّه عـريبٌّ مجـع ) سـراويلَ (إّن : وهو قول َمْن قـال )٣(

  :ومجاعة، ويستدّلون بقول الشاعر

  َفلْيَس َيِرقُّ لُمستْعِطفِ   عليه من الّلوم سْروالةٌ 

  .١٣٣-١/١٣٠، وشرح الرضي  ٢/٨٢٩، والنكت ٣٤٦-٣/٣٤٥املقتَضب : ينظر
  ).سراويل(فيما ذكره ابن احلاجب يف : أي )٤(
  ).سراويل(الذي هو صيغة ُمْنتَـَهى اجلموِع يف  )٥(
  ".وال أثَر للشرِط عند فقداِن الّسَببِ : "١٦وقال ابن احلاجب يف شرحه . الذي هو اجلمعُ  )٦(
ـــ)اجلـــواريُ : (ومـــنهم مـــن يقـــول: "يف حاشـــية األصـــيل  )٧( َة نائبَـــُة عـــن كســـرٍة، فهـــي ، وهـــو ضـــعيٌف، ألّن هـــذه الضَّ مَّ

  ".َعاِرَضةٌ 



  

  

  

  

  

  

  
٢٥  

اليــاُء والتنـــويُن، فحــِذفِت اليـــاُء اللتقــاِء الســـاكنني، وهــذا هـــو مـــذهُب : فــالتقى ســـاكنان

ــربَِة، َفَصـــار ِمثْـــَل أنَّـــه تنــويُن َصـــْرٍف؛ لفـــو : ، وَزَعـــَم بعُضــهم)١(ســيبويه ْعَت
ُ
اِت صــيغِة اَجلْمـــِع امل

  .)٣(بالضَّمِّ ) هذه جوارٌ : (وُهو فاِسٌد؛ ألنه لو كاَن مثَله لقيلَ . )٢()ُغالمٍ (

  ".شرطُُه الَعَلميَّةُ : الّتركيبُ : "قوله

  .وذلك ألنَّه إذا مل يكْن َعَلًما كان تركيُبه ُمَعرًَّضا للزَّوالِ 

  ".فٍة وال إسنادٍ وأالَّ يكوَن بإضا: "قوله

فـــألّن اإلضـــافَة تُـــْدِخُل : أمَّـــا األوَّلُ . )٤()تـــأبََّط َشـــرَّا(و) عبـــد اهللا: (احـــرتاٌز مـــن حنـــو

ْنَصــِرِف، وأّمــا الثّــاين
ُ
ْمَتِنــَع مــن الصَّــرِف يف ُحكــِم امل

ُ
فألنّــه ال يســتقيُم فيــه إعــراٌب، وَمْنــُع : امل

  .)٥(الصَّرِف فَـرُْع اإلعرابِ 

  )"لَبكّ بـَعْ : (ِمْثلُ : "قوله

  .متثيٌل للُمْعَتَربِ يف َمْنِع الصَّْرفِ 

  )"ِعْمَرانَ (إْن كاَن امسًا َفشرطُُه الَعَلِميَُّة، كـ: األلُف والّنونُ : "قوله

ـــا مل  ـــان َعَلًمـ ــُث أنَّــــُه إذا كـ ــن حيــ ــِث، مــ ــأِلَفي الّتأنيــ وذلــــك ألنـَّـــه يـَُقــــّوي شــــبَـَهُهما بــ

  .)٦(ْنيِ تـَْلَحْقُهما التَّاُء، كما ال تـَْلَحُق األِلفَ 

                                                        
  .٢/٧٢، واملنصف ٣/٣١٠الِكتاب : ينظر )١(
ــاج )٢( ـــار الفارسي،ونســــبه الرضــــي إىل الزجــ ــاح العضــــدي : ينظــــر. هــــذا اختيـ ، وشــــرح ابــــن فــــالح ٣٠٤-٣٠٣اإليضــ

  .١/١٣٤، وشرح الرضي ١/٣٣٣
  ".ُة، لئال ترجَع الياءُ إّمنا بَِقيِت الكسر : وَهلُم أنَّ يَقولوا: "يف حاشية األصل )٣(
  ".…مل يكْن َحيْتاُج إىل االْحِرتاِز عنُه لكونِِه ُحيَكى على أصِلِه : "يف حاشية األصل )٤(
َسّمى باجلملِة مكانُتُه، ليكوَن ذلك إشارًة إىل َسَبِب الّتلقيبِ : "يف حاشية األصل )٥(

ُ
  ".وذلك ألنَّ َغَرَض امل

) َحسَّـان(، ويف حنـو )َحْنَحـان: (كوَن النَّوُن زائدًة، فـإن كانـْت أصـلّيًة التُعَتبَــُر، حنـووالبُّد أْن ت: "يف حاشية األصل )٦(

  . ٨٧، ٢/٨٦، واألصول ٣/٣٣٦املقتضب : ينظر". وجهانِ 



  

  

  

  

  

  

  
٢٦  

  ) "فَـْعَلى(ُوُجوُد : ، وقيل)فَـْعالنَةٍ (أْو ِصَفًة، فانِْتفاُء : " قوله

مل يـَُقـْل ) فَـْعلَـى(وذلك ليتَحقََّق أيًضا َشـبَـُهُهَما بـألِفي الّتأنيـِث؛ ألّ�ـا إذا كانَـْت هلـا 

ى حلـــاُق تـــاِء فقـــد انـْتَـَفـــ) فَـْعالنَـــة(، وكـــذلك إذا انـْتَـَفـــْت )فَـْعَلـــى(، اســـتغناًء بــــ)فَـْعالنَـــة(فيهـــا 

  .الّتأنيثِ 

  .)١()"َسْكرانَ (و) َنْدمانَ (، دون )َرْمحَان(وِمْن َمثَّ اخُتِلَف يف : "قوله

ومـن ). فَـْعالنَـةٌ (، منَعـه الصَّـْرَف، إْذ لـْيَس لـه )فَـْعالنَةٍ (أنَّ الشَّرَط انِْتفاُء : َفَمَن َزَعمَ 

  .)٢()فَـْعَلى(ليس لُه ، َصَرَفُه، ألنَّه )فَـْعَلى(َزَعَم أّن الشَّرَط وُجوُد 

ــال الســـــيد ركـــــن الـــــدين لـــــيس َشـــــْرطًا ) فَـْعلـــــى(واألوَُّل هـــــو احلَـــــقُّ؛ ألّن وجـــــوَد : "قـــ

اِت، بل لكونِِه ُمْستلزًما النِْتفاِء    .)٣( "الذي هو َشرٌط بالذاتِ ) فَـْعالنَة(بالذَّ

ـــه مل تنتــــِف منــــه )نَــــْدمان(ومل ُخيَْتلــــْف يف  َــــة(، ألنّـ ــــه)فَـْعالن ــــى( ، ومل ُتوَجــــْد ل ، )فَـْعل

  ).فَـْعَلى(، ووجود )فَـْعالنَة(، النِْتفاِء )َسْكرانَ (وكذلك مل ُخيْتَـَلْف يف 

  ) ".َضرَّبَ (و )٤()َمشَّرَ (َشرطُه أْن َخيَتَص ِبِه كـ: ووزُن الِفعلِ : "قولهُ 

لــيس مــن أبِْنيــِة األمســاِء، فــإْن ُوجــَد يف االســِم فــال يُكــوُن إالَّ َمنقــوًال عــن ) فَـّعــلَ (و

  .)٧()بـَقَّمَ (، أو أعجمي�ا كـ)٦()عثـّرَ (و )٥()بّذرَ (كـالفعل،  

  

                                                        
ـــون: "يف حاشــــية األصــــل )١( ــــين أســـــد يقولـ ـــبانة(و) ســــكرانة:  (وروى ابـــــُن عصــــفور وابــــُن مالـــــك وغريمهــــا أّن ب ) َغْضــ

  .٢/٨٩٥، وشفاُء العليِل ٣١٣، واملقرب ٢١٨ْسهيل التَ : ينظر". فُيْصَرفُ 
  .١/٤٢٨، وارتشاف الضََّرب ٢/٩٩٨، واملقتِصد ٣/٣٣٥املقتضب : ينظر )٢(
  .٣٧الوافية  )٣(
  ). مشر(لسان العرب : ينظر. اسُم ناقِة الشَّّماخ): َمشَّرُ (و. …اسُم ناقٍة من االستعداِد والّسِري ): مشَّرُ ( )٤(
  .١/١٧٣، ومراصد االطالع )بذر(لسان العرب : ينظر.  مبكَة لبين عبِد الّدارِ  بئرٌ ): َبّذر( )٥(
  .٢/٩٢٠، ومراصد االطالع ) عثر(لسان العرب : ينظر. َموِضٌع، وهو مأَسدةٌ : بلٌد بالَيَمِن، وقيلَ ): َعثَّر( )٦(
  ).بقم(لسان العرب : ينظر.  َشَجٌر ُيْصَبُغ بهِ ): بـَقَّمُ ( )٧(



  

  

  

  

  

  

  
٢٧  

   "غَري قابٍل للتاءِ ] ظ٥[أو يكوَن أّوُلُه زيادًة كزيادتِِه : "قوله

  .أمًرا للمخاَطبِ ) افْـَعلْ (، و)يـَْفَعلُ (، و)تـَْفَعلُ (، و)نـَْفَعلُ (، و)أفْـَعلُ : (وأوزانهُ 

  )١()َمجٌَل يـَْعَملٌ : (يف قوهلم) يـَْعَمل(من حنو اْحِرتاًزا " غَري قابٍل للتاءِ : "وإّمنا قالَ 

  ) "يـَْعَملٌ (، وانَصَرَف )أْمحَرُ (وِمْن َمثَّ اْمتَـَنَع : "قوله

ـــاُع  ــا امتن ــا انصـــراُف ). أْمحَـــَرة: (فألّ�ـــم ملْ يقولـــوا يف مؤنَّثِـــهِ ) أْمحَـــر(أّمـ ) يـَْعَمـــلٍ (وأَمَّـ

ه التَّــاُء ال تكـوُن يف األفعــاِل، فـإذا قِبَلهــا االْســُم ، وهـذ )٢()يـَْعَمَلــةٌ : (فألنـَُّهـْم قــالوا يف مؤنّثِـةِ 

  . )٣(َخرََج عن َشَبِه الِفْعلِ 

                                                        
ا تـُْبِعدُه عن َشَبِه الفعِل، الختصاِصها باالسِم، فإْن َوَرَد حنو : "يف ث بعده )١( : للحيَّـة األنْثـى، فـاجلوابُ ) أْسـَوَدة(أل�َّ

  ".إمسًا إنَّ قبوَلُه الّتاء طارٌئ بعَد استعمالِهِ 
ْطُبوَعُة على الَعَملِ : من اإلبلِ ) اليَـْعَمَلةُ ( )٢(

َ
  ).عمل(لسان العرب : ينظر. النَِّجيَبُة امل

راُد الشََّبُه يف الزِّنةِ : "يف األصل فوَقه خبٍط صغريٍ  )٣(
ُ
  ".امل



  

  

  

  

  

  

  
٢٨  

  ]تنكیـر غیر المنصرف[

َر ُصِرفَ : "قوله   "وما فيِه َعَلِميٌَّة مؤثِّرٌة ِإذا ُنكِّ

ــا، كرُجــــٍل ُمسّــــَي بـــــ" مــــؤثِّرةٌ : "احتَـــــَرَز بقولِــــهِ  ، أو )َمســــاِجدَ (مــــن أْن َتكــــوَن ال أثـَــــَر هلــ

  .)١(، فإنَُّه ال أثـََر للعلِميَِّة، الستقالِل اُحلْكِم باَجلْمِعيَِّة وألِف التَّأنيثِ )راءَ محَْ (

َ من أّ�ا: "قوله ال ُجتاِمُع مؤثـَِّرًة إالّ ما هي َشـْرٌط فيـِه، إالَّ الَعـْدَل، ووزَن  )٢(ِلَما تـَبَـنيَّ

  ".)٣(الِفْعلِ 

ــُقُط، ال جتاِمُعـــــُه مـــــؤثـّرَ ) الوْصـــــفَ (وبيـــــاُن ذلـــــك أنَّ  ــا مـــــن التََّضـــــاِد َفيْســـ ًة ملـــــا بينَـُهمـــ

َم أّ�ــا ) التَّأنيــثُ (و ــْد تـََقــدَّ إْن كــان بــاأللِف فــال جتاِمُعــُه مــؤثِّرًة فيســُقُط، وإن كــاَن بغريِهــا فَـَق

ــــهِ  ــــةُ (، و)٤(َشـــــــْرٌط فيـــ ـــا، و) الُعْجمـــ ــُقُط، ) اَجلْمـــــــعُ (هـــــــي َشـــــــْرٌط فيهــــ الجتامُعـــــــه مـــــــؤثـَّرًة فيســـــ

إْن كانـا يف اسـٍم َفَشـْرطُُه الَعَلِميَّـُة، وإْن كانـا ) األلُف والنونُ (ِميَُّة، وَشرطُُه الَعلَ ): الرتَّكيبُ (و

مـــن التَّضـــاِد، فَلـــْم يـَْبـــَق إالَّ الَعـــْدُل، ووزُن الِفْعـــِل، فإّ�ـــا  )٥(يف ِصـــَفٍة فـــال ُجتامُعـــُه ملـــا بينَـُهمـــا

  .)٦(ُجتاِمُعُهما من َغِري َشريَطةٍ 

                                                        
) أْمحَـرَ (مـا سـيأيت يف حنـو وهذا اليستقيُم إطـرادُه إّال علـى كـالِم األخفـِش، ال علـى كـالِم سـيبويه، ك: "يف ث بعدهُ  )١(

  ".َعَلًما مث ُنّكرَ 
  الَعَلميَّة: أي  )٢(
َفـرَِّغ، والتّـْقـديرُ :  "يف حاشية األصل )٣(

ُ
مـا يـأيت ِمـَن : (الُجتـامُع وهـي ُمـؤثّرٌة شـيًئا، وَنظَـريُه قولـكَ : هذا االستثناُء من امل

  )".القوِم إّال الزيدون وأّما َعمًرا رأيُتهُ 
ْنِعِه من الَصرفِ إّن الَعلَ : أي )٤(

َ
  .ميََّة َشرٌط يف التأنيِث مل

  .العلِميَّة والوصفيَّة: أي )٥(
مؤثِّرٌة وَشْرٌط، وهو األكثـَُر، وال مؤثِّرٌة وال َشْرٌط، وهو   :وحاصُل الَعَلمّيِة أنَّ هلا َثالَث حاالتٍ : "يف حاشية األصل )٦(

  ".ثـِّرٌَة ِمْن َغِري َشرٍط، وهو يف العدِل والزِّنةِ إذا مسَُِّي ِبِه، ومؤ ) َمحْراءَ (و) َمساِجدَ : (يف حنو



  

  

  

  

  

  

  
٢٩  

  ".يكوُن إالَّ اَحُدُمهاُمَتضاّداِن فال  )١(وُمهَا: "قوله

، والشــيَء فيهـــا )٢(ال يكــوُن إالّ بـــاألوزاِن املــذكورةِ ) الَعــْدلَ (ال جيتمعــاِن، ألنَّ : أي

  .من أوزاِن الِفْعلِ 

  ".فإذا ُنّكَر بَِقَي بال َسَببٍ : "قوله

ُة وَشـرطًا؛ ألّ�ـا تَـزوُل بـالتَّنكِري، وتَـزوُل كـوَن الثانيـ )٣(وذلك مـن حيـُث َتكـوُن ُمـؤثِّرةً 

  .َسَبًبا لزواِل َشْرِطها

  ".أْو على َسَبٍب واِحدٍ : "قوله

وذلـك حيــُث تكـوُن مــؤثـَِّرًة مـن َغــْريِ شــرٍط ؛ ألّ�ـا تــزوُل بـالتنكِري، وتبقــى األخــَرى، 

  .لكوِ�ا غَري َشرٍط فيها

ـــفةِ ) أْمحَـــرَ : (وخـــالَف ســـيبويُه األْخَفــَش يف مثـــلِ : "قولــه  َعَلًمــا ُمثَّ ُنّكـــَر، اعتبـــاًرا للصِّ

  "بعَد التَّنكري

ــْت علًمـــا ُمثَّ تَنكَّـــرْت؛ ألنَّ الَعلِميـَّــَة  )٤(وذلـــك أنَّ األْخَفـــشَ  َيْصـــِرُف ُكـــلَّ ِصـــفٍة كانـ

ــِربُ   )٥(وســـيَبويهُ . تَـــزوُل بـــالتَّنكِري، والـــوزُن وحـــَدُه اليكفـــي يف َمْنــــِع الصَّـــْرفِ  مينَـــُع ذلـــك ويْعَتــ

                                                        
  .العدُل ووزُن الِفْعلِ : أي )١(
مـن  ١٨ -١٧ص : ينظـر. يف األعـداد) َمْفَعـل(و) فـَُعـال(ُعَمـر، و: يف مثـل) فاِعـل(معدول عـن ) فـَُعل(حنو : أي )٢(

  .التحقيق
  .العلميَّة: أي )٣(
طبقـــات النحـــويني واللغـــويني : تنظـــر ترمجتـــه يف). هــــ٢١٥ت(طأبــو احلســـن، ســـعيد بـــن مســـعدة، األخفـــش األوســـ )٤(

ــــرواة ٧٤-٧٢ ــاه ال ــــه يف. ٢/٣٦، وإنبــ ، ومــــنهج األخفــــش ٢/٩٧٩، واملقتصــــد ٣/٣١٢املقتضــــب : وينظــــر رأي

  .٤١٤، ٣٩٢األوسط 
  .٣/١٩٣الكتاب : ينظر )٥(



  

  

  

  

  

  

  
٣٠  

ــَفة ـــ ــِري  )١(الصِّ ـــــَد التنكـــ ـــــ] و٦[بْع َم ِم ـــــْرِف الوصـــــُف يف ِلَمـــــا تقـــــدَّ ـــــِع الصَّ ـــــَر يف َمْن ْعَتبَـ
ُ
ْن أنَّ امل

  .)٢(األصلِ 

  ".ِلَما يْلَزُم من اعتباِر املتضادَّيِن يف ُحكٍم واِحدٍ ) حامتٍ (وال يَلزُمُه باُب : "قولهُ 

لو َصحَّ اعتباُر الّصـفِة األصـِلّيِة بـَْعـَد زواِهلـا بالتَّسـميِة لوَجـَب : َوَوْجُه وُروِدِه أْن يُقالَ 

  .ِمَن الصَّْرِف للَعَلميَِّة والوْصِفيَّةِ ) حاِمتٍ (ناُع امتِ 

ــــِة، ألنَّ  ، هــــو ُمنافــــاُة الوصــــفّيِة للعلِمّي ـــاصٌّ ـــك مــــاِنٌع خـ ّــــه َمنَــــَع ِمــــْن ذلـ واجلــــواُب أن

ـدلوٍل بعينِـِه ال يَتجــاوزُهُ ): العلميّـةَ (
َ
ـْن قــاَم ): الوصـفّيةَ (، و)٣(َوْضـُع الشَّـيِء مل

َ
َوْضـُع الشـيِء مل

ــــُع بــــِه ذلــــَك امل تضــــادَّيِن يف ُحكــــٍم واِحــــٍد، وهــــو َمْن
ُ
ــاِر امل عــــىن ُمْطَلًقــــا، فــــاْمَتنَع المتنــــاِع اعِتبــ

  .الصَّْرفِ 

  .)٥()"أْرَقمَ (و) أْسَودَ (ومذهُب سيبويه أوىل ملا تَقّدَم يف حنو : ")٤(قال الشيخ

  ".ومجيُع الباِب بالّالِم أو اإلضافِة ُجيَرُّ بالَكْسرِ : "قوله

يـِه مـا هــو ِمـْن خــواصِّ األمسـاِء، فَـَقابَـَل َشــَبَه الِفْعـِل، َفرَجــَع إىل وذلـك ألنّـه دَخــَل عل

ــا كــــــاَن            )   ١(أصــــــِله ـــِني، فلّمــــ ـــ ــــــِذهاِب التنــــــويِن لِلعلَّت ـــا ل ـــ ــــِه إالَّ تبَـًع ــ ــــــْع في ،أو ألنَّ اجلــــــرَّ ملْ َميْتِن

                                                        
  )".ُأَخر(و) ُمجَع(و) سكران(و) أمحر: (حنو: "يف حاشية األصل )١(
الوصــُف ملــا كــاَن أصــُلُه الوصــَف، فهــذا كــذلك، : وقــالَ … ) أْدَهــمُ (و) أْســَودُ (ومــن َمثّ امتَنــَع : "صــليف حاشـية األ) ٢(

  ".وإن اخَتلفِت االمسيَّتانِ 
، أال تـرى أنـَُّه اسـٌم هلـذه البـُْقَعـِة، وال َجيـوُز اطالقُـُه علـى بـُْقَعـٍة أخـرى �ـذا الوضـِع )مّكـة(حنـو : "يف حاشية األصل  )٣(

  ".أصالً 
النجــوم : تنظـر ترمجتـه يف). هـــ٦٤٦ت (هـو ابـن احلاجـب، أبــو عمـرو، مجـال الــدين عثمـان بـن عمــر بـن أيب بكـر  )٤(

  .١٩شرحه : وقوله يف. ١٣٥-٢/١٣٤، وبغية الوعاة ٦/٣٦٠الزاهرة 
إنَّ اخلِــالَف : ُمالَحــٌظ، فلهــذا اْمتَـَنــَع، وقــد قيــلَ ) أْرقَــمَ (و) أْســَودَ (املعــىن يف حنــو : لــه أن يَقــولَ : "يف حاشــية األصــل )٥(

الحظِة، َفسيبويه الَحَظ بـََقاَء املعىن، واألْخَفُش مل يالحْظُه يف الَعَلِم، وحينئٍذ يقُع اِخلالفُ 
ُ
  ".َمْبينٌّ على امل
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، )٢(ُب َمْنــِع اجلَــرِّ َفَدَخـــلَ زواُل التنــويِن ُهنــا ألجـــِل الــّالِم أو اإلضــافِة، ال للعلَّتــِني، زاَل ُموِجــ

) ٥(، وإالّ فكـاألّولِ )٤(إْن بقـَي العلَّتـاِن حـاَل الَتنكـِري فكالثـَّاين: وقيـل. )٣(وهذا قـوُل أكثـرِِهم

ْذَهبَـْنيِ األّوَلنيِ : "، قال السَّيُِّد رُْكُن الدين )٦(
َ
 .)٨) (٧("وهذا أقْـَرُب إىل اَحلقِّ ِمَن امل

  

                                                                                                                                                               
  .٦ما ينصرف وما الينصرف: ، وهذا مذهب الزجاج يف)الصَّْرف(الذي هو  )١(
ألن األلـَف والـالََّم .. …ه العِلمّيُة وبزواهلـا تـزول الُعْجَمـُة قد زالت من) اإلبراهيم(وذلك ألّن : "يف حاشية األصل)  ٢(

  ".ماِنٌع قويٌّ، وهلذا جيوُز َصْرُف ما فيه ِعلَّتاِن عند الضَّرورة، والجيوز مع األلف والالَّم واإلضافة
  .٤٨٢، وشرح عمدة احلافظ ١/٥٨، وشرح ابن يعيش ٢/٧٩، واألصول ١/٢٣الكتاب : ينظر )٣(
  .املنصرفِ  غريِ :  أي )٤(
  .١/٧٧، ومهع اهلوامع ٢٢١-١/٢٢٠الغرّة املخفّية : ينظر. املنصرف: أي )٥(
اإليضــاح : ينظـر".إطالقـاِن وتفصـيٌل، وُروَي عـن الفارسـي أنّـه توقّـف: احلاصـُل َثالثَـُة مـذاهبٍ : "يف حاشـية األصـل )٦(

  .١/١٢٥يف شرح املفصَّل 
  .٤٣الوافية  )٧(
  ".رُه ركُن الدين، وفيه َنَظٌر؛ ألّنه يؤدَّي إىل الدَّوِر على ُكلِّ حالٍ هكذا ذك: "يف حاشية األصل )٨(
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  ]المرفوعات[

 : "قولهُ 
َ
  ".وهو ما اْشَتمَل على َعَلِم الفاِعليَّةِ : رُفوعاِت◌ُ امل

عرفَـِة، : أي
َ
َا َعَدَل عنه، لِئالَّ يُوِهَم َتعريُف الشِّيِء مبا هـو مثلُـُه يف امل على الرَّْفِع، وإمنَّ

  .واَجلهاَلةِ 
  

  ]الفاعل[

  "ِفمْنُه الفاعل: "قولهُ 

  .وما عداُه فمحموٌل عليهِ  ،)١(إّمنا بدأَ بِه ألّن الرَّْفَع يف األْصِل للفاِعلِ 

َم َعليــِه علــى جهــِة قياِمــِه بــِه، )٢(مــا ُأْســِنَد الِفعــلُ : وهــو: "قولــهُ  ُهُه إليــِه، وقُــدِّ ، أْو شــبـْ

  ) ".زيٌد قاَم أبوهُ (و) قاَم َزْيدٌ : (مثل

ُهُه إليــهِ : "قولـه ــا زاَد . يـَُعـمُّ " مــا أْســِنَد الِفْعـُل أو ِشــبـْ و ليـدُخَل فيــه حنــ" أو ِشــبُههُ "وإمنَّ

َم عليـهِ : "وقولـهُ ). زيٌد قائٌم أبـوه( ؛ فإنـَّه يُـوِهُم أنَّ زيـًدا )٣()زيـٌد قَـامَ : (ليخـرَُج عنـُه حنـو" وقُـدِّ

  احرتاٌز ِمْن مفُعوِل ما ملْ ُيَسّم  )٥("على جهِة قيامِه بهِ : "وقوله. )٤(فاِعٌل، وليس بهِ 

                                                        
: وبعُضـُهم يقـولُ .  وسـيبويه جيعـُل املبتـدأَ هـو األصـلَ . وهذا اختيارُه، واختيـاُر الزخمشـري أيًضـا: "يف حاشية األصل )١(

، وشـرح الرضـي ١٩وشرح ابن احلاجـب  ،٣٧، واملفصل ١/٢٤الكتاب : يُنظر". وكلُُّه أصلٌ . الرَّفُع علُم الُعْمَدةِ 

١/١٦٠.  
  ".ألّن املعىن واحدٌ " أو ِشبـُْههُ : "الصيغُة باْعتباِر معناها، وإّال ْمل َيْستِقْم قولهُ ) الفعلِ (مرادُه بـ: "يف حاشية األصل )٢(
.   علـى عاِملـِه، خالفًـا للكـوفينيفـاعًال مقـّدًما ) زيـدٌ (مبتٌدأ وما بعدُه خربُه، والجيوُز عند البصريني أْن يكوَن ) زيدٌ (فـ )٣(

  ).٨٥م ( ٢/٦١٦اإلنصاف : يُنَظر
  .وليس بفاعلٍ : أي )٤(
  )".ما(لـ) بهِ (للفعِل باعتباِر معناه، ويف ) قياِمهِ (الضمُري يف : "يف حاشية األصل )٥(
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  .لْيَس بفاِعلٍ  )٢(، فإنّه عنده)ُضِرَب َزْيدٌ : (حنو )١(فاعُلهِ 

  "أْن يَلَي ِفْعَله: واَألْصلُ : "قْولهُ 

ألنَُّه أحُد ُجْزءي اُجلْملِة َمَعُه، ومـا َعـداُمها َفْضـَلٌة، وقـد َوَجـَب تقـدُمي ] ظ٦[وذلك 

ـــهُ  ـــاُج إليـــِه، واحملتـــاُج إليـــِه َأْوىل )٣(الِفْعـــِل، فوجـــَب أْن يكـــوَن األْصـــُل أن يلـــَي ِفْعَل ؛ ألنَّـــه احملت

  .بالتقدميِ 

  )". َضَرَب ُغالُمُه زيًدا(، وامتَـَنَع )َضَرَب ُغالَمُه زيدٌ ( جاز ومن َمثَّ : "قوله

ٍم يَرِجــُع إليـــِه هـــذا )َضـــَرَب غالَمـــه زيــدٌ : (وبيانــُه أَنَّـــَك إذا قـُْلــتَ  ، فـــال بُــدَّ ِمـــْن ُمَتقـــدِّ

ــمُري، وهــو راجــٌع إىل  ٌم يف املعــىن) زيــدٌ (، و)زيــد(الضَّ ٌر يف اللفــِظ، فلــوال أنـَّـه ُمتَـَقــدِّ ملْ  متــأخِّ

هاُهنـــا مفعـــوٌل، ) زيـــًدا(، ْمل يُكـــْن ذلـــك فيـــِه؛ ألّن )َضـــرَب ُغالُمـــه زيـــًدا: (وإذا قـُْلـــتَ . جيُـــزْ 

َبُتُه التأخُري، فلْم َحيُْصْل تقدٌُّم ال يف اللَّفِظ، وال يف املعىن   .واملفعوُل ُرتـْ
  

  ]أحكام الفاعل من حیث التَّقدیم والتَّأخیـر[

،والَقرينـُة، أو كـاَن ُمْضـَمًرا ُمتَِّصـًال، أْو )٥(لفظًا فيهمـا وإذا انتَـَفى اإلعرابُ : ")٤(قوله

  ".أْو معناها، وَجَب تقدميُهُ ) إالّ (أْو وَقَع مفعوُلُه بـَْعَد 

ــا يف  ــا يف تـــــأخريِه ِمـــــَن اللَّـــــبِس، حنـــــو): األّول(أّمـــ ، )َضـــــَرَب موســـــى عيســـــى: (فِلَمـــ

  ).أَكَل موسى الكمثَرى: (خبالفِ 

                                                        
  .، وهو حتريف)ما مل يسمع فاعله: (يف األصلِ  )١(
  . ١٩شرحِه : عند ابن احلاجب، يف: أي  )٢(
  ".فرقًا بني االمسّيِة والفعلّيِة، وفائدُة تعريِف هذا تظهُر عنَد اإلضمارِ : "يف حاشية األصل )٣(
أَخـَذ يَـتكّلُم يف َمواِضـَع جيَِـُب فيهـا التـزاُم األصـِل، َأو َعكسـُه، لـيـُْعَلَم أّن مـا سـوى ذلـك جـائٌز : "يف حاشية األصل )٤(

  ".فيِه األمرانِ 
  .املفعولِ يف كلٍّ ِمَن الفاعِل و : أي )٥(



  

  

  

  

  

  

  
٣٤  

: ال ُميِْكـــُن تـــأخريُه، لكونِـــِه موُضـــوًعا علـــى االتصـــاِل، حنـــوفألنَّـــُه ): الثّـــاين(وأّمـــا يف 

  ).َضَرْبُت زيًدا(

فــألنَّ الَغــَرَض َحْصــُر املفعــوِل، وال حيصــُل ذلــك إالّ مــع تــأخريِه، ): الثّالــث(وأمــا يف 

ا َضَرَب زيٌد عمًرا(، أو )ما َضَرَب َزْيٌد إالَّ َعْمًرا: (حنو إالَّ مـا َضـَرَب َعْمـًرا : (ولـو قلـتَ ).إمنَّ

ا َضَرَب عمًرا زيدٌ (، و)زيدٌ    .، لكاَن اَحلصُر للفاعِل ال للمفُعولِ )إمنَّ

أو معناهــــا، أو اتََّصــــَل ) إالَّ (وإذا اتََّصــــَل بــــِه ضــــمُري مفعــــوٍل، أْو وَقــــَع بـَْعــــَد : "قولــــهُ 

  ".وَجَب تأخريُهُ  )١(]بهِ [مْفُعوُله، وهو غُري مّتصٍل 

  ).َضَرب زيًدا غالُمه: (، حنوفِليِصحَّ اإلضمارُ ): األّولِ (أّما يف 

  .فألّن الَغَرَض َحصُر الفاعِل على ما تـََقدَّمَ ): الثّاين(وأما يف 

فألنـَّه ال ميكـُن تقدميُـُه؛ لكـوِن املفُعـوِل موضـوًعا علـى االتصـاِل، ): الثالثِ (وأّما يف 

  .)٢()َضرَبِين زيدٌ : (حنو

َمـــْن : (ملـــْن قـــالَ ) زيـــدٌ : ( مثـــلِ وقـــد ُحيـــَذُف الِفعـــُل لقيـــاِم قرينـــٍة، جـــواًزا، يف: "قولـــه

  :، ويف)قام؟

  ")٣(ِلُيْبَك يزيُد َضارٌِع لُخُصوَمٍة          وُمْخَتِبٌط ِممَّا ُتطيُح الطَّوائحُ 

                                                        
  .٦٩الكافية : ينظر.   ساقطَة ِمن األصل )١(
  .١٧٢-١/١٦٦شرح الرضي : تفاصيل ذلك يف: ينظر )٢(
، وإىل احلـارِث ٣٦٢ملحق شرح ديوانه : البيت من الطويِل، وهو خمتَلٌف يف نسبتِه، فـَُنِسَب إىل لبيد بن ربيعة، يف )٣(

ــــك، يف ــــن �يـــ ــــاب : بــ ــــرا ١/٢٨٨اِلكتـــ ـــــن ضـــ ـــارث بــ ــــلي، يف، وإىل احلــــ ــــريَّة: ر النهشـــ ــــة البصـــ ، ٢٦٩/ ١احلماســـ

،  ١٠٩-١٠٨ديوانــه : ، وإىل �شــل بــن حــري، يف٢/٢٨٦الــدرر : ، وإىل ضــرار بــن �شــل، يف٣٠واالنتخــاب 

، والنسبة األخرية  هي الصواب، ألن البيت من قصيدة لنهشل بن حري يرثـي ٣٠٩، ١/٣٠٣و خزانة األدب 

بإضـــماِر فعـــٍل دلَّ عليـــه املـــذكوُر قبلـــه، ) ضـــارِعٌ (إذ َرفَـــَع " رٌع خلصـــوَمةٍ ضـــا: "والشـــاهد فيـــه قولـــه. �ـــا أخـــاه يزيـــد

  .١٩٠حتصيل عني الذهب : ينظر. يـُْبكيِه ضارعٌ : والتقديرُ 



  

  

  

  

  

  

  
٣٥  

  

ــا ] و٧[أّمــا يف املثــاِل؛ فألنّــُه قــْد َدلَّ عليــه ســؤاُل الّســائِل، وأّمــا 
َّ
يف البيــِت؛ فألنّــه مل

ضـارٌِع : "، فقالَ )َمْن يـَْبكي عليه؟: (َمْن يـَْبِكيِه، فكَأنُّه قيلَ  ُعِلَم أنَّ َمثَّ " لُيبَك يزيدُ : " قال

  ".خلُصوَمةٍ 

  ". )١(َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَركَ : وُوُجوبًا يف مثلِ : "قولهُ 

ــِر، إْذ ملْ يــأُتوا بالثَّــاين إالَّ  ــِر واملَفسَّ ــم َكرُِهــوا أْن َجيَْمُعــوا بــَني املفسِّ  تفســريًا وذلــك أل�َّ

  .لألوَّلِ 

  ) ".أَقاَم زيٌد؟: (، ملْن قال)نـََعمْ : (وقْد ُحيَذفاِن َمًعا يف مثلِ : "قَـْوله

  .وذلك ألنّه َقْد َدلَّ عليهما ُسؤاُل السَّائلِ 

  

                                                        
  .٩/٦سورة التوبة  )١(
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  ]التَّناُزعُ [

 َضــَرَبين: (وإذا تـََنــازََع الِفْعــالِن ظــاِهًرا بَعــَدمها، فقــْد يكــوُن يف الفاِعِليَّــِة، حنــو: "قولــه

ـــة، مثــــل)وأْكــــَرَمِين زيْــــدٌ  ــــًدا: (، ويف املفعوليَّـ ــُت زي ، ويف الفاعليَّــــِة واملفعوليَّــــِة )ضــــرْبُت وأكَرْمــ

  ".)١(خمَتِلَفْنيِ 

ــــَرَز بقولــــهِ  هــــا إليــــِه، اْســــَتويا يف صــــحَِّة " ظــــاِهًرا: "اْحتَـ ْضــــمِر؛ ألنـَُّهمــــا إذا ُوجِّ
ُ
مــــن امل

مـا َضـَرَب وأكـرَم : (فَـَعـالَم ُحيَْمـُل حنـو: ، فـإْن قيـلَ )َضـرْبُت وأكَرْمـتُ (اإلضماِر فيهما، حنو 

ما َضـَرَب إالّ أنْـَت، : إنُّه كالٌم َحمُْموٌل على اَحلْذِف َختِْفيًفا، وَتقديرُهُ : فاَجلوابُ . ؟)إالَّ أْنتَ 

  .وما أْكَرم إالَّ أْنتَ 

  ".وْخيتاُر الَبْصرِيُّوَن إعماَل الثّاين، والُكوِفيون إعماَل األوَّلِ : "قوله

ـــــ ـــالوا )٢(ا البصـــــريُّونَ أَمَّ ــا الكوفيُّـــــونَ : فقــ ـــالوا )٣(للُقـــــْرِب، واجلـــــواِر، وأّمـــ ِمـــــِه، : َفقــ لتقدُّ

ُم َأَهمُّ  تَـَقدِّ
ُ
  .وامل

ـــاهِر دوَن : "قولـــــه ـــاين أضـــــَمرَت الفاعـــــَل يف األوَِّل علـــــى ِوْفـــــِق الظَّــ ــَت الثَّــ وإْن أَعَمْلـــ

  ".اَحلْذفِ 

َضـَربُوِين وأْكـَرَمِين (، )باِين وأْكَرَمِين الزَّيـدانِ َضرَ (، )َضَرَبِين وأْكَرَمِين َزيدٌ : (مثاُل ذلكَ 

َضـــربـَْنِين وأْكــــَرَمْتِين (، )َضـــربَتاِين وأْكــــَرَمْتين اهلِْنـــدانِ (، )َضـــربـَْتِين وأْكــــَرَمْتِين ِهْنـــدٌ (، )الزَّيـــدونَ 

  ).اهلِْنداتُ 

                                                        
). ًداضـــربين وأكرمـــت زيـــ: (وقـــد يتنـــازُع الفعـــالِن يف الفاعليَّـــِة واملفعوليَّـــِة، ومهـــا  متعاكســـاِن يف االقتضـــاِء، حنـــو: أي )١(

   ٥٠الوافية : ينظر
  .١/٣٣٦، واملقتصد ٤/٧٢، واملقتضب ١/٧٩اِلكتاب : ينظر )٢(
  .٢٢٨، والفصول اخلمسون )١٣م ( ١/٨٣، واإلنصاف ١١١مجل الزجاجي : ينظر )٣(
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  ".)١(خالًفا للكسائي: "قولهُ 

ــــَك،  ًرا ِمــــن وذلــــك ألنَّــــُه ال ُجييــــُز اإلْضــــماَر يف حنــــِو ذل ــُب احلَــــْذَف، ُحمَــــذِّ بَــــْل يُوِجــ

  .وُهَو َمْرُدوٌد؛ ألّن العرَب ال َحتِْذُف الفاِعلَ . اإلضماِر َقبَل الذّكرِ 

  ) ".َضَرَبِين وَضَرْبُت زيًدا: (وجاَز ِخالًفا للفّراِء يف مثلِ : "قوله

ُم ِمـن اإلضـماِر قَـْبـَل ِلما يَلزَ ] ظ٧[ َميَنُع هذِه املسأَلَة، وأْمثاَهلا  )٢(وذلك ألنَّ الفّراء

ــَت ِمثلُـــــُه عـــــن الَعـــــَرِب، قـــــال الطَُّفيـــــُل . الـــــذِّْكِر، أو َحـــــْذِف الفاعـــــلِ  ـــه ثـََبـــ وهـــــو َمـــــْرُدوٌد، ألنـّـ

  :)٣(الَغَنويُّ 
  

  )٤(َجَرى َفوَقها واْسَتْشَعَرْت لوَن ُمْذَهبِ   وُكْمًتا ُمَدّماًة كأنَّ متوَنها
  

  "وَحذفَت املفعوَل إِن استُـْغِينَ عنه: "قوله

ــــكَ  ـــك حنــــــُو قولِــ ــــــِذْف َألدَّى إىل )َضــــــَرْبُت وأْكــــــَرَمين زيــــــدٌ : (وذلــ ــــَك لَــــــْو َملْ حتَِ ؛ ألنـّـ

  .اإلضماِر قبَل الذِّكِر ملْفُعولٍ 

  ")١(وِإالَّ َأْظَهْرتَ : "قوله

                                                        
، وإنبــاه ٧٢الفهرسـت :  تنظـر ترمجتــه يف). هــ١٨٩ت (أبـو احلسـن، علــّي بـن محـزَة بــن عبـد اهللا األَسـدّي بــالوالء  )١(

  .٦٩، ومنثور الفوائد ١١٣مجل الزجاجي : وينظر رأيه يف. ٢/٢٥٦ّرواة ال
-١٣١طبقات النحويني واللغويني : تنظر ترمجته يف) . هـ٢٠٧ت (أبو زكريا، حيىي بن زياد بن عبد اهللا الديلمّي  )٢(

مغــين ، و ١١٣، ومجـل الزجـاجي ٢/١٦٠معــاين القـرآن، لـه : وينظـر رأيـه يف.  ٦/١٦٧، ووفيـات األعيـان ١٣٣

  .٢/٢٢٧ابن فالح 
الشــعر : تنظــر ترمجتــه يف). م٦١٠ –هـــ .ق ١٣ت (طفيــل بــن عــوف بــن ضــبيس الَغَنــوّي، شــاِعٌر جــاهليٌّ، َفْحــلٌ  )٣(

  .٣/٢٢٨، واألعالم ٣٤٣-١٥/٣٣٧، واألغاين ١/٣٦٤والشعراء 
  ). ١٣م( ١/٨٨، واإلنصاف ١/٢١٤، والنكت ١/٧٧، والكتاب ٢٣ديوانه : البيت من الطويل، للطفيل، يف )٤(

ـــوَن ُمــــْذَهبِ : "والشـــاهُد فيـــِه قولــــه ــا" جـــرى َفوَقهـــا واْسَتْشــــَعَرْت ل ـــازَع عـــامالِن وُمهــ ) اْسَتْشــــَعَرتْ (و) َجـــرى: (إذ تن

  .، ألنّه يطلبهُ )َلون(وقد أَعَمَل الشاعر الثّاَين، ولو أْعَمَل األول لَرَفَع " لوَن ُمْذَهبِ : "َمْعُموًال واحًدا هو قوله



  

  

  

  

  

  

  
٣٨  

ـــكَ  ـــْو )َحِســـْبُت زيـــًدا ُمنطَِلًقـــا(، و)َحِســـْبَتِين ُمْنطَِلًقـــا: (وذلـــك يف حنـــِو قوِل ، ألنَّـــك ل

فُعو 
َ
َل الثّاين، َحذْفَت ماال َيسوُغ َحذُفُه، وَسيأيت يف باِبِه، وإْن ّأْضَمرَتُه َأْضـَمْرَت َحَذْفَت امل

  .َمْفُعوًال قبَل الذِّْكرِ 

  "وإْن َأْعَمْلَت األوََّل َأضمرَت الفاِعَل يف الثَّاين: "قوله

، ) ِين الّزيـدانِ َضـَرَبِين وأْكَرَمـا(، )َضَرَبين وأْكـَرَمِين َزيْـدٌ : (وذلك على ما تقدََّم، تقولُ 

ــــدانِ (، )َضــــَربـَْتِين وأْكــــَرَمْتِين ِهْنــــدٌ (، )َضــــَرَبِين وأْكَرُمــــوين الّزيــــدونَ ( ، )َضــــَربـَْتِين وأْكَرَمْتــــاين اهلِْن

  ).َضَربْتِين وأْكَرْمَنِين اهلِْنداتُ (

خَتارِ : "قوله
ُ
  )٢("واملفعوَل على امل

  .)٣(أْحَلى؛ ألنُّه )َضَرَبِين وأْكَرْمُته زْيدٌ : (وذلك حنو قولك

  ".إالَّ أْن ميَنَع ماِنٌع فُتْظِهرُ : "قوله

ـــك حنــــُو قولِـــــكَ  ـــا: (وذلـ ـــِني الزيــــداِن ُمْنطَِلًقـ ، أظهـــــرَت )َحِســــَبين وَحِســــْبتُـُهما ُمْنطلَقــ

ـــنيِ ( لتعـــــذُِّر اإلضـــــماِر، ألنـَّــــَك لـــــو َأضـــــمرَتُه مفـــــرًدا مل يســـــتقْم، ألنـّــــه مفعـــــوٌل ثـــــاٍن ) منطلقــ

، ولـــو أْضـــَمرَتُه ُمثـــىن� ملْ يســـتقْم، ألنّـــه عائـــٌد علـــى ، فيجـــُب أْن يَ )َحِســـْبتُـُهما(لِــــ  كـــوَن ُمثـــىن�

فَرِد ال َيكوُن ُمثىن� )ُمنطلًقا(
ُ
  .، وَضمُري امل

  :وقوُل امرئ القيس: "قوله

                                                                                                                                                               
  .١/٢٦٧الفوائد الضيائية : ينظر).   َحِسبَ (ْمل ُيْسَتغَن عن املفعوِل َأظهرَتُه كما يف باِب وإْن : أي )١(
فعُــوَل أيًضــا يف الّثــاين، كالفاعــل، علــى الوجــه املختــاِر، فيكــوُن بــارًزا، وال َحتِذفُــُه، حنــو: أي )٢(

َ
َضـــَرَبين : (وأضــَمرَت امل

  .١/١٨٤شرح الرضي : ينظر). وأْكَرْمتهم الّزيدون
  ".ألنَّ اإلضَماَر يكوُن أحلى، فـََيُجوُز َحْذفُهُ : "ويف ث )٣(



  

  

  

  

  

  

  
٣٩  

  

  )١(قليٌل من المالِ  –ولْم َأطُلْب  –َكفاِني 

  ".ليَس منُه لفساِد املعىن

  : وبيانُه أنَّ الَبيتَ 

  

  قليٌل ِمن المالِ  –َولْم أطُلْب  -َكَفاِني  ْدَنى َمِعيشةٍ فلو َأنَّ ما َأسَعى ألَ 

  

تـدلُّ علـى امتنـاِع الشـيِء المتنـاِع غـريِه، فـإذا كـاَن بعـدها ُمْثبَـٌت كـاَن َمْنفيـ�ا، ) لو(و

ـــا، وإذا ثَبـــَت ذلـــَك،  فقولـــهُ  فلـــو أّن مـــا أســـعى ألدىن : "وإذا كـــاَن بعـــدها منِفـــيٌّ كـــاَن مثبًت

ـــُي ا" َمعيشـــةٍ  ـــعِي َألدَىن َمِعيشـــٍة، فلـــو وّجـــهَ فيـــِه نَف لوَجـــَب أْن ) قليـــلٌ (إىل ) وملْ أطلـــبْ : (لسَّ

، وهـــو غـــُري مــا ثَبـــَت نـَْفيُــُه، فيـــؤّدي إىل أْن يكـــوَن ]و٨[يكــوَن فيـــِه إثبــاُت الطَّلـــِب للقليــِل 

  .البابِ نافًيا ُمْثِبًتا لشيٍء واِحٍد، يف كالٍم واِحٍد، وُهَو فاِسٌد، فَـثََبَت أنَُّه َليَس ِمْن هذا 

                                                        
  .، وسيذكره ابن هطيل تام�ا يف الشرحِ ٣٩ديوانِه : عجُز بيٍت من الطويِل، المرئ القيس، يف )١(

  .١٨٦، وشرح قطر الندى )١٣م( ١/٨٤، واإلنصاف ١/٧٩الِكتاِب : وهو له أيًضا يف

، ولـيَس البيـُت ِمـْن )َكفـاِين (فـاعًال لــ) قليـل(إذ جـاء  " قليـٌل مـَن املـالِ  -أطلـبْ  ومل –َكفـاِين : "والشاهد فيه قوله

ِر مـع بقـاِء املعـىن َصـحيحً  ْعُموِل املتأخِّ
َ
ه كلِّ واحٍد من العاِمَلِني إىل امل ُة َتوجُّ ا، بَاِب التنازِع، ألن شرَط التنازِع ِصحَّ

  .لوبًاليَس َمط) القليلَ (واألمُر هاُهنا ليَس كذلك، ألنَّ 



  

  

  

  

  

  

  
٤٠  

  ]مفعول ما لْم ُیَسمَّ فاِعُله[

ــــه: "قولــــه ــا ملْ ُيَســــمَّ فاِعُل ــــيَم هــــو : َمْفُعــــوُل مــ ــــه، وأُق هــــو كــــلُّ َمفعــــوٍل ُحــــِذَف فاِعُل

  ".ُمقاَمهُ 

  .يف جهِة اإلخباِر َعنُه، ال يف أنَّ الِفْعَل قاِئٌم بِه، كما يف الفاِعلِ : أي

  ) "يـُْفَعلُ (و) ُفِعلَ : (ِل إىلأْن تـَُغيـََّر ِصيَغُة الِفعْ : وشرطُهُ : "قوله

ــــلَ (يُريــــُد إىل َمعــــىن  ــــلُ (و) ُفِع ــىت أنَّ )يـُْفَع ــــُه، ) ُدْحــــرِجَ (و) اســــُتْخرِجَ (، حــ ينــــدرُِج حتت

  .)١(وسيأيت َتفصيُلُه إْن شاَء اهللاُ َتعاىل

ــــه ـــاِب : "وقولــ ـــاين مــــــْن بـــ ْفُعــــــوُل الثّـــ
َ
ــتُ (وال يَقــــــُع امل ـــاِب )َعِلْمــــ ــُث مــــــْن بـــ ، وال الثَّالــــ

  .)"َأعَلْمتُ (

ــًرا َعنُهمــا،  وذلــَك ألنـَُّهمــا َخــُرب املبتــدإ يف املعــىن، فلــو أُقيمــا ُمقــاَم الفاِعــِل لصــاَر خمبَـ

  )   ٢(وهذا باِطٌل؛ فإنَّ اخلَرب ال يكوُن ُخمبَـًرا َعْنهُ 

  ")٣(واملفعوُل له، واملفُعوُل َمَعُه َكذِلكَ : "قوله

دٍة، حنـوفألنـَُّه قَـْد َيكــوُن ِعلَّـًة ألفعـا) املفعـوُل لَــهُ (أّمـا  َضـَرْبُت، وأْكَرْمــُت، : (ٍل ُمَتعــدِّ

ـــاَم ُمقـــاَم )وأْعطَْيـــُت إْكراًمـــا ِلَزيـــدٍ  ـــا أْن يُق ، فلـــو أُقـــيَم هـــذا املفعـــوُل ُمقـــاَم الفاعـــِل، لكـــاَن إّم

                                                        
  .من هذا الكتاب) ِفْعل ما مل ُيَسّم فاعله(يف موضوع : أي )١(
وهناَك من املتأخرين َمْن أجاَز نيابـَة ذلـَك عـِن الفاعـِل إذا أُِمـَن اللَّـبُس، كمـا إذا كـاَن نكـرًة، وأّوُل املفعـولِني معرفـًة،  )٢(

وذهــَب الرضــي إىل جــواِز ذلــَك قياًســا، . خلــُرب يف األصــلِ ؛ ألنَّ التنكــَري يـُْرِشــُد إىل أنّــُه هــو ا)ظُــنَّ زيــًدا قــائمٌ : (حنــو

، مـع )َعِلْمـُت زيـًدا أبـاكَ : (معرفًة كاَن أْو نكرًة، واللَّبُس مرَتِفٌع مع إلزاِم ُكلٍّ من املفعولني َمرِكزَُه، فال جيـوُز يف حنـو

  .٢٦٤-٢/٢٦٣وامع ، وَمهْع اهلَ ١٩١-١/١٩٠َشرح الرضي : يُنظر. اللَّبِس، تقدُمي الثّاين على األّولِ 
ْفُعـوُل الثّالـث ِمـن بـاب )َعِلْمـتُ (من باب ) املفعول الثّاين(كذلك ال يُقاَما ُمقاَم الفاعِل، كـ : أي )٣(

َ
). أْعَلْمـتُ (، وامل

  .١/٢٧٢الفوائد الضيائية : ينظر



  

  

  

  

  

  

  
٤١  

ْجُموِع، أو ُمقـاَم أَحـِدها، وعلـى ِكـلِّ َتقـديٍر فيلـَزُم ُخلـوُّ بَعـِض األْفعـاِل عـن الفاعـِل، وهـو 
َ
امل

ُد األفْـَعالُ باِطٌل، فلّما مل   . َتطَّرِْد هذه القاعدُة للعرِب، امتنُعوا من إثباِ�ا، َحيُث ال تتَعدَّ

فألنّــه َمــذكوٌر حبــرِف الَعطْــِف، فلــْو أَقمنــاُه ُمقــاَم الفاعــِل، لُكنّــا ) املفعــوُل َمَعــهُ (وأّمــا 

مفُعــوًال معــُه، ألنَّــُه ال  إمَّــا َأْن َحنْــِذَف الــواَو، َأو نـُْبِقَيهــا، فــإْن َحــذفناها َخــرََج َعــْن أْن يكــونَ 

يـُْعَقــُل بِــدوِ�ا، وإْن مل َحنــِذْفها اْمتَـَنــَع الرتَّكيــُب ِلَمــا ملْ ُيَســمَّ فاِعُلــه؛ فإنّــه َيكــوُن عطًفــا علــى 

  .غِري َمعطوٍف علْيهِ 

َ لـُه، تقـولُ : "قوله فعـوُل بـِه تـََعـنيَّ
َ
ُضـِرَب َزيْـٌد يـوَم اجلمعـِة أَمـاَم اَألمـِري : (وإذا ُوِجـَد امل

  )".َضْربًا َشديًدا يف دارِهِ 

 ُ فُعـــوَل بـــِه أَقـــرُب إىل الفعـــِل ِممَّـــا ِســـَواُه، فـــإّن الفعـــَل )١()زيـــدٌ (فَـَيتعـــنيَّ
َ
، وذلـــك ألنَّ امل

  .َيستدِعي املفعوَل به كما َيستدِعي الفاعلَ 

  "فإْن مل َيُكْن فاجلميُع سواءُ :"قوله

   )٢(يف إقامِة أيّها ِشْئتَ : أي

  )٣(".َأْوىل من الثّاين) َأْعطَيتُ (ِب واألوَُّل من با:"قوله

  .وذلك ألنَّ فيِه فاعِليًَّة َما، َمْن جهِة أنُّه اآلِخُذ، فأْشَبَه ِ�ا الفاِعلَ 

                                                        
املفُعــوِل بــه مــع  وأّمــا مــذهب الكــوفيني، وتــبعهم بعــض املتــأخرين، فجــواُز إقامــِة غــريِ . هــذا علــى مــذهب البصــريني )١(

: ينظـر. ُوجوِدِه، وأجاز األخفُش نيابَة الظرِف واملصدِر مـع وجـوِد املفعـوِل بـِه، بشـرِط تقـّدِمهما عليـِه، ووصـفِهما

  .٤١٨/ ١، وشفاء العليل ٧٧، والتسهيل ٢٠٩كتاب احللل 
روٍر، ومصــدٍر، ســواٌء يف جــواز وإْن مل يوجــِد املفعــوُل بــه يف الكــالم، فجميــع مــا ســواه، مــن ظــرٍف، وجــارٍّ وجمــ: أي )٢(

ـــَح بعــُض النحــويني اجلـــارَّ وا�ــروَر منهــا، ألنّـــه . وهــذا علـــى مــذهب البصــريني. إقامــِة أيٍّ منهــا ُمقـــاَم الفاعــلِ  ورجَّ

ــَح بعُضــهم الظــرفِني واملصــدَر، ألّ�ــا مفاعيــُل بــال  ، وعليــه ابــن معــٍط، ورجَّ مفعــوٌل بــه، لكــن بواســطِة حــرِف جــرٍّ

ــاواختــار ابــ. واســطة ، وشــرح اجلمــل، البــن عصــفور ٦٩أســرار العربيــة : ينظــر. ُن عصــفور املصــدَر إْن كــان خمتص�

  .٢/٢٦٩، ومهع اهلوامع ١/٥٣٩
  .١/٧٩األصول : ينظر). أُْعِطَي زيٌد درمهًا: (حنو )٣(



  

  

  

  

  

  

  
٤٢  

  ]المبتدأ و الخبر[
  

  ".املبتدأ واخلربُ : ومنها:" قوله

  .من املرفوعاتِ : أي

ــــفُة هـــو االســـُم ا�ـــرَُّد عـــن العواِمـــِل اللفظيـــة، ُمْســـَندً : فالمبتـــدأُ :"قولـــه ا إليـــه، َوالصِّ

مـا قـائٌم (، و)زيـٌد قـائمٌ :(، مثـل)١(الواقعُة بعد َحْرِف النَّفِي، وأَلِف االستفهاِم، رافعًة لظاِهرٍ 

  )".أَقائٌم الزيداِن؟(، و)زيدٌ 

ـــا" االســــمُ : "قولــــه" " ا�ــــرَُّد عــــن العوامــــِل اللفظيَّــــةِ : "وقولــــه. ألنّــــه ال يكــــون إالَّ امسًـ

: احـرتاٌز مـن اخلـرب، ومـن حنـو قولِـكَ " ُمسنًدا إليـه: "وقوله). يًدا قائمٌ إنَّ ز : (احرتاٌز ِمْن حنو

وِشـبُهه، فـإّن ) أقـائٌم الزيـداِن؟(ليـْدُخَل فيـِه " إىل آخـره… والّصفة:"وقوله. )٢(أ ب ت ث

احــرتاًزا مـــن تَــوهُِّم " راِفَعــًة لظــاِهرٍ : "وإّمنــا قــال. فاعــلٌ ): الزيــدانِ (مبتــدأٌ باتفــاق، و): قــائمٌ (

، ألنـَّــه يُرِيــــُد بـــــ )أقــــائٌم أنــــتم؟: (وال يَــــرُِد حنـــو). أقائمـــاِن الزيــــداِن؟: (ّهــــٍم ُجيــــّوزُُه يف حنــــوُمَتو 

  .واهللا أعلم. غَري املسترتِ ) الظَّاهرِ (

  "فإْن طابقْت ُمْفرًدا جاَز األمرانِ : "قوله

ـــائٌم زيـــــٌد؟: (مثـــــل ـــائمٌ : (، فإنّـــــه جيـــــوُز أْن تقـــــولَ )أقــ ــــدأٌ، و): أقــ            مرتِفـــــعٌ ): َزيـــــدٌ (مبتـ

  .خٌرب ُمَقدَّمٌ ): قائمٌ (مبتدأٌ، و): زيدٌ : (وجيوُز أْن تقولَ ). قائم(بـ 

                                                        
: ينظـر. أما الكوفيون واألخفُش فريون جواز االبتـداء بالوصـف نكـرة مـن غـري اعتمـاد. هذا على مذهب البصريني )١(

  .١/١٣٥، وأوضح املسالك ١/٣٤١شرح اجلمل، البن عصفور 
ــنًدا إليـــه: "قولـــه: "٢٣يف شـــرح ابـــن احلاجـــب  )٢( ُد �ـــا، كألفـــاِظ العـــدِد، وألفـــاِظ " مسـ احـــرتاٌز مـــن األلفـــاظ الـــيت يُعـــدَّ

وهـــو الرتكيـــُب حــروف اهلجـــاِء، فإ�ـــا ُجمــرَّدٌة عـــن العوامـــِل اللفظيـــة، لكنهــا غـــري معربـــة، لفقـــداِن ســبِب اإلعـــراِب، 

  ".اإلسناديُّ 



  

  

  

  

  

  

  
٤٣  

سنُد املغايُر للصَِّفِة املذكورِة  :والخبرُ : "قوله
ُ
  ".هو ا�رَُّد امل

احرتاٌز من املبتـدإ، " املْسَندُ :" وقوله). إنَّ زيًدا قاِئمٌ : (احرتاٌز من حنو" ا�رَّدُ : "قوله

عـــدَّ 
ُ
الواقعـــَة بعـــد حـــرِف النفـــي، وألــــِف : يعــــين" املغـــايُر للّصـــفِة املـــذكورةِ : " وقولـــه. داتِ وامل

ا مل يـَُقلِ . رافعًة لظاهرٍ  )١(االستفهامِ  ، كما يف حدِّ املبتدإ، ألنّه َقد يكـوُن غـَري )االسم:(وإمنَّ

  .اسمٍ 

  ".وأصُل املبتدإ التقدميُ : "قوله

  )٢(.دمي عقليَِّتِه، ليكوَن اُحلْكُم على ُمَتَحقِّقٍ وذلك ألنّه حمكوٌم عليَه، فالُبدَّ من تق

  )". صاحُبها يف الدارِ (، وامتنع )يف داره زيدٌ : (ومن مثَّ جازَ : "قوله

ِم ُرتبـــًة، والضــــمَري يف ) داره(وذلـــك ألنَّ الضـــمَري يف  ــا املقـــدَّ عائـــٌد علـــى املبتـــدإ املـــؤّخِر لفظًـ

  .معًىن عائٌد على اخلرب، وهو مؤّخٌر لفظًا و ) صاحبها(
  

  ]مسوغات االبتداء بالنكرة[

  ".وقد يكوُن املبتدأُ نِكرًة إذا ختصََّصت بوْجٍه ما: "قوله

  .وذلك ألنّه إذا ُخصَِّص قَـُرَب من املعرفة، فُأجرَي ُجمَْراه

  َما أَحٌد خٌري (، و)أرُجٌل يف الدار أَم امرأٌة؟(، و)٣(َوَلَعْبٌد ُمْؤِمنٌ : مثل: "قوله

  ".)٥()سالٌم عليُكمْ (، و)يف الدار َرُجلٌ (، و)٤()َأَهرَّ ذا نابٍ ] و٩[شٌر (، و)ِمْنك

                                                        
  .، وهو َسهوٌ )األلف األستفهام: (يف األصل )١(
ًما علـى احملكــوِم : "ويف ث )٢( وَأصـُل املبتـدِإ التَّقــدُمي، وذلـك ألنَّــه حمكـوٌم عليــه، وَمـن َحــقِّ احملكـوِم عليــِه أْن يكـوَن ُمَقــدَّ

  ".به
ٌر ِمْن . ٢/٢٢١سورة البقرة  )٣(   ُمْشِركٍ َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ
مـا : وإّمنا ابتدؤوا بالنكرة ُهنا من غري صفة، وإمنا جاز ذلك ألّن املعـىن: "٢/٢٧٢) جممع األمثال(قال امليداين يف  )٤(

جمـالس العلمـاء، : وينظـر". الّسْبُع، ويضـرُب يف ظهـوِر أمـاراِت الشَّـرِّ وخمايلـه): ذو الناب(و. أهرَّ ذا ناٍب إالَّ شرٌّ 
  ٢/١٣٠قصى ، واملست١٢٦للزجاجي 

ارِ : إشارة إىل قوله تعاىل )٥(   .١٣/٢٤سورة الرعد . َسالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَـْرُتْم فَِنْعَم ُعْقَبى الدَّ



  

  

  

  

  

  

  
٤٤  

ـــفة): األّول(ففـــي  ـــَص بالصِّ بثبـــوِت اخلـــِرب ألحـــِدمها، وإّمنـــا ): الثـــاين(ويف . َقـــْد ُخصِّ

بشـــبِه ): الرابـــع(ويف . )١( مـــا َحَصـــَل َمـــْن إفـــاَدِة الُعُمـــومِ ): الثالـــث(ويف . ســـأَل عـــن التَّعيـــنيِ 

، فالوجــُه الــذي جــوََّز أْن يكــوَن الفاِعــُل نِكــرًة : هالفاعــل، إْذ معنــا مــا أّهــرَّ ذا نــاٍب إالَّ شــرٌّ

بتقـدمي حكمـه عليـه، فكأنّـه موُصـوٌف، كمـا يف الفاعـل وال ): اخلامس(ويف . )٢(حاِصٌل له

ْسـِلِم، إْذ ): السـادس(ويف . ، َالتساِعهم يف الظـروف)قائٌم َرُجلٌ : (يلزُم جوازُ 
ُ
بنسـبِتِه إىل امل

، ُمثَّ ُعــِدَل إىل الرَّفــِع )٣()]ســالًما علــيكم(ُحــِذف ِفعُلــه، فبقــي [، ُمثَّ )ُأَســلُِّم َســالًما: (لهُ َأصــ

  .لغرِض الثُّبوتِ 

   ]الخبر الجملة[

  )"زيٌد قام أبوه(، و)زيٌد أبوه قائمٌ : (واخلُرب قد يكوُن ُمجَْلًة، مثلُ : "قوله

  .ه املفردُ وذلك ألّ�ا تُفيُد ِمن األحكاِم ِمْثَل ما يُفيدُ 

  ".وال ُبدَّ ِمْن عائدٍ : "قوله

  .ضمٍري يرِجُع منها إىل املبتدِإ، لتحُصَل الفائدُة، وإالَّ كاَن َلْغًوا: أيْ 

  ".وَقْد ُحيَْذفُ : "قوله

ــا، كقـــــوهلم: يعـــــين البُــــــرُّ الُكـــــرُّ : (إذا كـــــان معلوًمـــ
ـــــوانِ (، و)بســـــتنيَ  )٤( ـــــمُن َمَن ) ٥(السَّ

 : ، أي)ِبدْرَهمٍ 
َّ
  .ا ُعِلَم ساَغ حذُفهُ ِمْنُه، ولكن مل

  ".وما َوَقَع ظرًفا، فاألكثـَُر أنَُّه ُمقدٌَّر ُجبْمَلةٍ : "قوله

                                                        
  ".ألّن حرف النفي إذا دخَل على النكرة أفادت العموم: "يف َث بعده )١(
  .٦٣الوافية : لقائل هو ركن الدين يفا". شرٌّ عظيمٌ : ختصَّص بالصفة احملذوفة، على تقدير: وقيل: "يف ث بعده )٢(
  ٢٤شرح ابن احلاجب: وينظر. ث: ، وما أَثـَْبتُُّه من"أسّلم سالًما مث سالًما: "يف األصل )٣(
  ).قفز(لسان العرب : ينظر. مكياٌل يساوي ستَني قفيًزا): الُكرُّ ( )٤(
لســان : ينظــر. كيــُل أو امليــزاُن الــذي يــوزن بــه، وهــو ال)أمنــاء(، مقصــور، واجلمــع )َعَصــا(، كـــ )منــا(مثــىن ): َمَنــوان( )٥(

  ).مين(العرب 



  

  

  

  

  

  

  
٤٥  

: وقيـل. )١(استقرَّ يف الدار؛ ألنَّ أصَل التعلُّـِق لألفْـَعـالِ : أي) زيٌد يف الدارِ : (ومثاله

والصـحيُح : "قـال الشـيخُ  .)٢( ؛ نظًرا إىل أّن أْصـَل اخلَـَربِ اإلفـرادُ )ُمْسَتِقرّ : (يتعلَُّق ِمبُفرٍد، حنو

  .)٣("األوَُّل؛ التفاقِهم عليه إذا َوقَع ِصَلًة ملوُصولٍ 
  

  ]وجوب تقدیم المبتدإ[

، أْو  )َمــْن أبــوَك؟: (وإذا كــاَن املبتــدأُ مشــتِمًال علــى مــا لــه صــدُر الكــالِم حنــو: "قولــه

فعــًال لــه،  ، أو كـان اخلــربُ )أفضـُل منــك أْفَضــُل مــين: (، مثــل)٤(كانـا معــرفتِني، أو متســاوينيِ 

  ".، َوَجَب تقدميُهُ )َزْيٌد قام: (مثل

وأّمـــا يف . تــأخُري مـــا لـــه َصــْدُر الكـــالمِ  )٥(]تـــأخريِهِ [ِفلَمـــا يْلــزُم ِمـــْن ): األوَّل(أّمــا يف 

. ؛ َفِلَمـا يف تقـديِر األوَِّل خـربًا ِمـْن ُخمَالفـِة األصـل لغـِري فائـدةٍ )زيـٌد القـائمُ : (ومثاله): الثاين(

ــا يف ). الثالِــثُ (وكــذلك  ــئالَّ يلتــبَس بالفاعــِل، وإْن كــاَن الِفْعــُل لغــريِِه، َحنْــو): الرابــع(وأمَّ : فِل

، أو جمموًعا)زيٌد قام أبوه(   ].ظ٩[واهللاُ َأْعَلُم . )٦(، جاَز تأخريُه، وكذلك إذا كان مثـىن�

  ]وجوب تقدیم الخبر المفرد[
  

                                                        
  .٢/٣١٧، ومغىن ابن فالح١/٩٠، وشرح ابن يعيش ١/٢٧٥املقتصد : ينظر: هذا عند أكثر النحويني )١(
  ١/٢٧٥، واملقتصد ١/٦٣األصول : ينظر. هذا مذهب ابن السراج ومن تابعه )٢(
  .٢٤شرح ابن احلاجب  )٣(
لـيس علـى اإلطـالِق، بـل جيـوُز : "، فقـال"أو كانـا معـرفتِني أو متسـاويني: "علـى قـول ابـن احلاجـباعـرتض الرَّضـيُّ  )٤(

بنونـا بنـو : تأخُري املبتدإ عن اخلرب، معرفتِني أو متساويِني، مع قياِم القرينـِة الدالـِة علـى تعيـِني املبتـدإ، كمـا يف قولـه

  .١/٢٢٨شرح الرضي ". وبناتُنا    بنوهّن أبناُء الرجاِل األباعدِ  أبنائنا
  .٢٤شرح ابن احلاجب : ينظر. ساقطة من االصل، وث )٥(
ـــــل: أي )٦( ـــا مث ـــىن� أو جمموعــ ـــ ــــل مث ــان الفعـ ــــذلك إذا كـــ ــا: (وكـ ـــدان قامـــ ـــاموا(، و)الزيــ ــدون قــ ـــ ـــــل)الزي ـــإذا قي ــــا : (، فــ قامـ

بتـدأُ بـه، أو الفاِعـُل بـدًال مـن الفاعـِل، فـالتبس امل) الزيدون(و) الزيدان(حيتمل أْن يكوَن ) قاموا الزيدون(و)الزيدان

). ضـرَبْت هنـدٌ : (أيًضا على قوِل من جيّوُز كون األلف والواو حرفًا داال� على تثنيـِة الفاعـِل ومجعِـه، كالتـاِء يف حنـو

  .١/٢٨٦، والفوائد الضيائية ٦٧، والوافية ١/٢٣٠شرح الرضي : ينظر
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ــٌد؟(ِم حنــو مــا لــه صــدُر الكــال )١(وإذا تضــمََّن اخلــُرب املفــَردُ : "قولــه ، أْو كــان )أيــَن َزْي

علـى التمـرِة ِمثـُْلهـا : (، أو ملتعلَِّقِه ضمٌري يف املبتـدِإ، حنـو)يف الدار َرُجلٌ : (ُمَصحًِّحا له، حنو

  ".، َوَجَب تقدميُه)عندي أنَّك قائمٌ : (، حنو)َأنَّ (، أو يكوُن َخبَـًرا عن )ُزْبًدا

  . تأخُري ما له صْدُر الكالمِ  )٢(]تأخريهِ [َفِلَما يلَزُم من ): األّول(أّما يف 

ــا يف  ــالنكرة): الثــــاين(وأّمــ ــا يف )٣(فلــــئالّ يــــزوَل ُمَصــــحُِّح االبتــــداِء بــ ـــالث(، وأّمــ ): الثــ

ــارُ  فلـــئالَّ يلتـــبَس موضـــُع املفتوحـــِة مبوضـــِع املكســـورِة، ): الرابـــع(، وأّمـــا يف )٤(فليصــّح اإلضمــ

  .إن شاء اهللا تعاىل )٥(وسيأيت

* * *  

  

ُد اخلرب، حنووقد ي: "قوله   )".زْيٌد عاِملٌ عاِقلٌ : (تَعدَّ

دٍة، كما يف الصِّفاتِ    .وذلك ألنّه ُحْكٌم، وقد حيكُم على الشيِء بأحكاٍم متعدِّ

                                                        
ا قال )١( زيْـٌد َمـْن : (نًة ملـا يقتضـي صـدَر الكـالِم، مل جيـْب تقديــُمه، حنـوألنّـه إن كـان مجلـًة متضـمّ ": اخلُرب املفـردُ : "وإمنَّ

  ٦٨، والوافية ١/٢٣١شرح الرضي : ينظر). أبوه؟
  .٢٤شرح ابن احلاجب : ينظر. ساقطة من االصل، وث)٢(
َر بقَي املبتدأُ نكرًة غَري ُمتخصِّصِ ) يف الدار(إذ جاء  )٣( الفوائد الضـيائية : ينظر. ةٍ خربًا خيصُِّص املبتدأَ بتقدِميِه، فلو ُأخِّ

١/٢٨٧.  
: إذا اتَّصَل باملبتدِإ ضمري يرِجُع إىل جزء اخلِرب، وَجَب تقدُمي اخلِرب، حىت ال يلـزَم ضـمٌري قبـَل الـذِّكِر، فلـو قلنـا: يعين )٤(

  .١/٢٣٢شرح الرضي : ينظر. ، وهو ممتنعٌ )صاحُبها يف الّدارِ : (لكاَن مثل) ِمثُلها زُبًدا على التمرةِ (
  .يف ِقسم احلروف من هذا الِكتاب: أي )٥(



  

  

  

  

  

  

  
٤٧  

  ]دخول الفاء في خبر المبتدإِ [

رِط، فيصـــحُّ دخـــوُل الفـــاِء يف اخلـــرب، وذلـــك  الّشـــوقـــْد يتضـــمَُّن املبتـــدأُ معـــَىن : "قولـــهُ 

الـذي يـأتيين، أو : (ِ�َمـا، ِمثْـلُ  النكـرُة الموصـوَفةُ ْو ظـرٍف، أو بفْعـٍل، أَ  االسُم الموصـولُ 

  )".كلُّ َرُجٍل يأتيين، أْو يف الّداِر، فله درهمٌ (، و)يف الداِر، فَلُه ِدْرَهمٌ 

وذلــك ملــا فيــه مــن اإل�ــام، وذِْكــِر مــا يصــحُّ أْن يكــوَن شــرطًا، مــن فعــٍل َملفــوٍظ أو 

  .ْرطِ َل سبٌب للثّاين، جيَء بالفاِء هلذا الَغَرِض، كما يف الشّ ُمقدٍَّر، فإذا ُقِصَد إىل أنَّ األوّ 

  "مانعاِن باتفاقٍ ) لعلَّ (و) لْيتَ (و: "قوله

غـُري حمكـوٍم عليـه بِالصِّـدِق، أو الَكـِذِب، ومـا يقـُع ) لعـلَّ (و) ليت( وذلك ألّن خربَ 

  .بعَد الفاِء َخبَـٌر َحمٌْض، فكان يف اَجلْمِع بينهما وبني الفاِء، تناُقضٌ 

  .)١("ِ�َما) إنَّ (َق بعُضهم حَ ـلوأَ : "قوله

، فكـذلك مـا ُيْشـِبَه الشـرَط، وأجـازه )إنّ (كأنّه نظَر إىل أنَّ الشَّـرَط ال تـدُخُل عليـِه 

ــُر املعــَىن اإلخبــاريَّ، خبــالِف ) إنّ (؛ نظــًرا إىل أّن ٢( األخفــشُ  ، وهــذا )لعــلَّ (و) ليــت(ال تُغيـِّ

ُنوا اْلُمـْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنـِت ثُـمَّ لَـْم يـَُتوبُـوا فَـَلُهـْم ِإنَّ الَّ : ُهو الصحيُح؛ لقوله تعاىل ِذيَن فَـتـَ

  .، وحنوه)٣(َعَذاُب َجَهنَّمَ 

  

                                                        
ىل إوقد نسـب الـبعُض ذلـك . يف املنِع من دخوِل الفاِء يف اخلربِ ) لَعلّ (و) ليت(بـ) ِإنَّ (وأحلَق بعض النحويَني : أي )١(

  . ١/١٠٩، وشرح األمشوين ١/١٠١شرح ابن يعيش : ينظر. األخفش

  . ١/٢٩٢، والفوائد الضيائية ٢٥بشرح ابن احلاج: ينظر. وَنَسَبُه آخرون إىل سيبويه

: ينظـــر. بالفـــاِء، وال خـــالَف بينهمـــا يف ذلـــك) إنَّ (والصـــحيح أنَّ كـــال� مـــن ســـيبويه واألخفـــش جييـــُز اقـــرتاَن خـــِرب 

  .٣٢٤/ ١، واملقتصد ١/٨١، ومعاين القرآن، لألخفش ١٠٣-٣/١٠٢الِكتاب 
  .١/٨١معاين القرآن، له : ينظر )٢(
  .٨٥/١٠سورة الربوج  )٣(



  

  

  

  

  

  

  
٤٨  

  ]حذف المبتدِإ والخبر[

ْسـَتِهلِّ  مِ وقد ُحيَذُف املبتدأُ لقيا: "ولهق
ُ
، ))٢(اهلـالُل واهللاِ () ١(:قريَنٍة، جـواًزا، كقـول امل

  .)٣( )"فإذا السَّبعُ خرْجُت : (واخلُرب، جواًزا، حنو

  .وذلك لداللة القرائِن على احملذوفِ 

  ".يف موضِعِه غريُه] و١٠[فيما التزَِم  )٤(ووجوبًا: "قوله

وذلك ألّن فيه قرينًة ُتشـِعُر خبصوصـيَِّتِه، ولفظًـا ُملتزًمـا ذِكـرُُه يف موضـِعِه، فكـاَن فيـه 

  .توفيٌة باملعىن واللفظ مجيًعا، فالْتزِم اَحلْذُف لذلكَ 

، )كلُّ رجٍل وضـيعُته(، و)َضْريب زيًدا قائًما(، و)لوال زيٌد لكاَن كذا: (مثل: " قوله

  )".ولَعْمُرك ألفْـَعَلنَّ كذا(

ــا يف  تــدلُّ علــى امتنــاِع الشــيء لوجــوِد غــريِه، فكــان فيهــا ) لــوال(فــألنَّ ): األّول(أمَّ

اٍب هلـــا يف موضـــِع خـــربِه، إشـــعاٌر ُحبكـــِم الوجـــوِد علـــى مـــا يُـــذَكُر بعـــَدها، وُملتـــَزٌم جمـــيُء جـــو 

  .)٥(فأغىن عن ِذكرهِ 

  ، ُحـِذف )٦(ضريب زيًدا حاِصٌل إذا كان قائًما: فألنَّ أصَله): الثاين(وأمَّا يف 

                                                        
ْسَتِهلُّ ( )١(

ُ
  ).هلل(لسان العرب : ينظر. رأيناه): أَهللناه(، و)استهللنا اهلاللَ (رائي اِهلالل، فـ): امل

  .هذا اهلالُل واهللاِ : والتقدير )٢(
ــبُع واِقــٌف، وهــذا علــى املــذهب املختــار: والتقــدير )٣( : الفجائيـــة، يف) إذا(ينظــر أقــوال العلمــاء يف . خرجــت فــإذا السَّ

  .١/١٢٠، ومغين اللبيب ٣٦٥، واجلين الداين ١/٢٤٢شرح الرضي 
  …وُحيَْذُف اخلُرب وُجوبًا: أي )٤(
هـي الرافعـُة لالسـِم الـذي بعـَدها، الختصاِصـها باالسـِم، كســائِر ) لـوال: (وقـال الفـّراءُ . هـذا علـى مـذهِب البصـرينيَ  )٥(

ــال الكســــائيُّ . العوامــــل ــذي بعــــدها فاعــــٌل لِفْعــــٍل مقــــّدرٍ : وقــ ــاين القــــرآن، للفــــّراء  :ينظــــر. االســــُم الــ ، ١/٤٠٤معــ
  ١/٥٧٦، وارتشاف الضرب )١٠م ( ٧١-١/٧٠واإلنصاف 

ضـريب زيـًدا : وذهـب الكوفيُّـون إىل أنَّ التقـدير. هذا على مذهب البصـريني، إذ قـام احلـاُل مقـاَم اخلـِرب بعـد احلـذفِ  )٦(
شـرح : ينظـر. ضـريب زيـًدا ضـربُه قائًمـا: وذهـب األخفـش إىل أنَّ احملـذوَف مصـدٌر، والتقـديُر عنـدهُ . قائًما َحاِصلٌ 

  .٥١-٥٠، ومنهج السالك ٢/٣٥٧، ومغين ابن فالح ١/٩٦ابن يعيش 



  

  

  

  

  

  

  
٤٩  

، مث ُحـِذَف )إذا كـان قائًمـا: (ذُف متعّلقـاُت الظـُُّروِف العامَّـِة، فبقـيَ كما ُحتـ) حاصلٌ (

، فكـان اخلـُرب ُملتزًمـا حذفُـه ِلَمـا ذُِكـَر )قائًمـاضـريب زيـًدا (رُف لداللِة احلاِل عليِه، فبقـَي الظّ 

  .من األمرينِ 

فــألنَّ الَقْصــَد باإلخبــار املقاَرنــُة، والــواو تــدلُّ عليهــا، ملــا فيهــا  )١():الثالــث(وأّمــا يف 

  . ، واملعطوُف قد َوَقَع يف موِضع اخلِرب، فوَجَب احلذُف حلصوِل األمرينِ من املعيَّةِ 

) َقَســـِمي: (ِمـــْن معـــىن الَقَســـِم، فـــيُـْفَهُم أنَّ املـــرادَ  يف الكـــالمِ  فِلَمـــا): الرابـــع(وأمـــا يف 

  . وقوُع ما ال ُبدَّ منه يف جواِب الَقَسمِ ): واآلخرُ (، وحنو ذلك، )مييين(أو
  

                                                        
ُكـلُّ َرُجـٍل : ه مقرونـاِن، وقيـل التقـديرُ رُجـٍل وضـيعت كـلّ : ، والتقدير عند البصريني)كلُّ رجٍل وضيعُتهُ : (أي يف حنو )١(

  .٢/٣٦٢، ومغين ابن فالح ٣٠٥، ١/٢٩٩الِكتاب  :ينظر. ُمقرتٍن، وضيعُته مقرتنٌة، ومل يكن له معًىن 



  

  

  

  

  

  

  
٥٠  

  ]خبُر إّن وأخواِتها[

  

ْسـَنُد بـَْعـَد دخـوِل هـذه احلـروِف، مثـلُ : وأخوا�ا) إنّ (خرب : "قوله
ُ
إنَّ زيـًدا : (هـو امل

  )".قائمٌ 

ْســَندُ : "قولــه
ُ
نّــه ال يتميـَّــُز عــن خــِرب أل" بعــَد دخــوِل هــذه احلــروفِ : "وقولــه. يـَُعــمُّ " امل

  .إالَّ �ذه احلروفِ  املبتدإ

  ".وأمرُه كَأمِر خِرب املبتدإ: "قوله

  .يف أَقساِمِه، وأحكاِمِه، وشرائطِه، على ما تقدَّم : يُريدُ 

  ".يف تقدِميهِ  إالّ : "قوله

م كرِهـــوا أْن )إنَّ قـــائٌم زيـــًدا: (، وال تقـــولُ )قـــائٌم زيـــدٌ (: وذلـــك ألنّـــك تقـــولُ  ، كـــأ�َّ

  .جيعلوا احلرَف ُمَتَصرِّفًا كتصرُِّف الِفْعلِ 

  ".إالّ إذا َوَقَع َظْرًفا: "قوله

َنا َأنَكـــاالً : وذلـــك يف حنـــِو قولـــه تعـــاىل ـــَديـْ ـــابـَُهمْ ، و)١(ِإنَّ َل ـــا ِإَي َن ؛ )٢(ِإنَّ ِإَليـْ

  .روفِ الّتَساِعِهْم يف الظُّ 
  

                                                        
  ٧٣/١٢سورة املزّمل  )١(
  ٨٨/٢٥سورة الغاشية  )٢(



  

  

  

  

  

  

  
٥١  

  ]خبر ال التي لنفي الجنس[

ال غـالَم َرُجـٍل : (هو املسَنُد بـَْعـَد دخوِهلـا، مثـل: اليت لنفي اجلنسِ ) ال(خُرب : "قوله

  ".ظريٌف فيها

ــا أورَد . ُخيْــرُِج َعْنــُه مــا لــيَس كــذلك" بـَْعــَد دخوِهلــا: "وقولــه. يـَُعــمُّ " املســندُ : "قولـه وإمنَّ

، لـــئال يُتـــَوهََّم أنَّ )ال رجـــَل ظريـــفٌ ]: (ظ١٠[املشـــهوَر، وهـــو هـــذا املثـــاَل، ومل يـــورِد املثـــاَل 

  .)١()َرُجل(صفٌة لـ) الظريف(

  . )٢( "وُحيَْذُف كثريًا: "قوله

ــا، كـــ: أي ) ال إلــَه إالَّ اهللا: (وحنــوِِه، لداللــِة النفــِي عليــه، حنــو) موجــودٍ (إذا كــان عامَّ

  : وحنو
  

  )٤(عليّ وال فًتى إالَّ  )٣(رِ   ال سيَف إالّ ذو الفقا
  

  .)٥( "وبنو متِيٍم ال يُثبتونه: "قوله

  .وذلك للعلِم بهِ 

                                                        
، ) ال غـالَم  َرُجــٍل ظريــٌف فيهـا: (يف مثــال الكافيــة) ظريـفَ (ألنَّ  )١( ال حيتمــُل أْن يكــوَن إّال خـربًا ألّن املضــاَف املنفــيَّ

شـــرح ابـــن : ينظـــر. فـــزاَل االحتمـــاُل عنـــه َفَحُســـَن التمثيـــُل بـــهال يُوَصـــُف إّال مبنصـــوٍب فَوَجـــَب أّال يكـــون صـــفًة، 
  .٢٦احلاجب

  . ٦٧التسهيل : ينظر. وذلك على لغِة أهِل احلجازِ )٢(
ــاج بــن منبِّــه، فأخــذه النــيبُّ ): ذوالفقــار( )٣( َفقَّــر(يــوَم بــدٍر، و ســيٌف كــان للحجَّ

ُ
ــْيُف امل .  الــذي يف متِنــِه حــروز) السَّ

  ).فقر(الصحاح: ينظر
ِإنـَّه نـداُء منـاٍد مـن : علـى روايـة َمـْن قـال ٧/٢٢٤) البدايـة والنهايـة: (البيت من جمـزوء الكامـل، ذكـره أبـو الفـداء يف)٤(

  .١/٢١٧ِاإليضاح يف شرح املَفصَّل : وينظر). رضوان(السماِء يوم َبْدٍر يُقال له 

ذو الفقــار، وال فــًىت موجــوٌد إال  ال ســيَف موجــوٌد إال: النافيــة للجــنس، والتقــدير) ال(والشــاهد فيــه حــذُف خــرب 

  .عليّ 
  ١/١٠٧، وشرحه، البن يعيش ٥٢املَفّصل : ينظر )٥(



  

  

  

  

  

  

  
٥٢  

  )]لیس(اسم ما وال المشّبهتیِن بـ[

  

: هو املسنُد إليِه بـَْعـَد دخوِهلمـا، حنـو): ليس(املشّبهتني بـ ) ال(و ) ما(اسم : "قوله

  )"ال َرُجٌل أفضَل ِمنكَ (، )ما زيٌد قائًما(

  .ُخيرُِج عنه ما ليس كذلك" بعَد دخوِهلما: "قولهو . يـَُعمُّ " املسنُد إليه: "قوله

  .)١("شاذٌّ ) ال(وهو يف : "قوله

  :، وقْد جاَء يف الشعر)٢(َهلا) ما(أقلُّ من مشابـََهِة ) ليس(وذلك ألنَّ مشابـََهَتها لـ
  

  )٣(َفَأنَا ابُن قَـْيٍس ال َبراحُ   َمْن َصدَّ عْن نيراِنها

  

  .ليس يل براحٌ : أي

                                                        
  ٢٧شرح ابن احلاجب : ينظر. للمسند إليه للضرورة، ال يف سعة الكالم) ال(إّمنا يأيت رفُع : أي )١(
  مكررة) هلا(يف األصل كلمة  )٢(
واملؤتلــف واملختلـــف  ١/٥٨، والكتــاب ١٤٤ن احلماســة ديــوا: البيــت مــن جمــزوء الكامــل، لســعد بــن مالــك، يف  )٣(

  ١٠٥، وكتاب الالمات ٤/٣٦٠املقتضب : وبال نسبة يف . ١٣٥

  .، وحذَف اخلربَ )براحُ (، فرفع �ا االسم )ليس(عمل ) ال(إذ أعمل " البراحُ : "والشاهد فيه قوله



  

  

  ٥٣  

  ]المنصوبات[

فُعوليَّةِ : املنُصوباتُ : "قوله
َ
  ".هو َما اْشَتَمَل َعلى َعَلِم امل

  .)١(على النَّصِب، ولكنَُّه عدَل َعْنُه، ملا تقدَّم: أي

  

  ]المفعول المطلق[

  ".وهو اسُم ما فعَلُه فاِعُل ِفْعٍل َمذُْكوٍر ِمبعَناهُ ): املفعوُل املطَلقُ (فمنه : "قوله

). َضـــَرَب َضـــَرَب زيـــدٌ : (الثّـــاين مـــن قولــك) َضـــَربَ (اٌز مـــن حنــو احـــرت " اســـمُ : "قولــه

احـرتاٌز " َمـذُكورٍ : "وقولـه). رُجـلٍ (احرتاٌز َعّمـا مل يفعْلـُه فاِعـٌل، حنـو " ما فعله فاعلُ : "وقوله

اسـُم مـا فعلَـُه فاِعـُل ِفعـٍل، ولكنَّـه مل يفعْلـُه ) القيـام(، فـإنَّ )أْعَجبـِين القيـامُ : (من حنـو قولـك

، فإنـَّه اسـُم َمـا )كرهـت قيـامي: (احرتاٌز ِمن حنـو قولـك" ِمبعَناهُ : "وقوله. ِفعٍل َمذُكورٍ  فاعلُ 

  ).القيامِ (غُري ) الكراهةَ (فَـَعَلُه َفاِعُل ِفعٍل َمذُكوٍر، ولكْن ليَس مبعَناُه، ألنَّ 

ــــًة، : (ويكـــــوُن للتَّأكيـــــِد، والنَّـــــوِع، والَعـــــَدِد، حنـــــو: "قولـــــه ـــا، وِجْلَسـ ــُت ُجُلوًســ جلســـ

  ".وَجْلسةً 

هـو أْن خيـَتصَّ : ما ال تزيُد داللُتُه على َداللِة الِفعِل، واّلذي للنَّـوعِ : فاّلذي للتَّأكيدِ 

  .ما ُيَصاُغ للَمرَّاِت، وذلَك كَما مثَّلَ : ، واّلذي للعددِ )٢(ببعِض أْنواِع الِفعلِ 

  ".ال يُثىنَّ وال ُجيمعُ  )٣(فاألّول: "قوله

                                                        
َم ِمن َتعِليٍل عند ِذكِر حّد املرفوعات: أي )١(   .ملا َتقدَّ
، أو مــع )ضـربًا شـديًدا: (املوصـوِف، مثـل ، أو بصـفٍة مـع وجـودِ )رجـع الَقْهَقـرى: (إمَّـا خـاصٌّ، مثـل: "يف ث بعـده )٢(

: وينظـر)". َجْلَسـةٍ (حنـو ) فـَْعلَـةٍ (، أو يكـون علـى )َضـرْبُت َضـْرَب األمـريِ (، و )َضَرْبُت أيَّ الضَّْربِ : (حذِفِه، مثل

  .١/٢٦٨، وشرح الرضي ٢٧شرح ابن احلاجب 
  .الذي للّتأكيد: أي )٣(



  

  

  ٥٤  

ْشــتَـرََكِة، بِــَدليِل ِصــحَِّة إطالِقــِه علــى الَقِليــِل والَكِثــِري وذلــك ألنَّــُه موضــوٌع للَحقيقــ
ُ
ِة امل

  .، وإذا كاَن كذِلَك تـََعذَّر تـَْثِنَيُتُه وَمجُْعهُ ]و ١١[ِمْنُه، على اخِتالِف أْنواِعِه 

  .)١("ِخبِالِف َأَخوْيهِ : "قوله

  .ّولِ َفإنَُّه َجيوُز فيهما ذلك، ألنـَُّهما َلْيَسا للَحِقيَقِة كاألَ : أي

  .)٢()"قَـَعْدُت ُجلوًسا: (وَقْد يكوُن بغري َلْفِظِه، حنو: "قوله

شــرتَط َأْن يكـوَن اســُم مـا فَـَعَلــُه 
ُ
ِفْعــٍل، بلفِظـِه كــاَن َأو ِبغَــْريِ  )٣(]َفاِعـلُ [وذلـك ألنَّ امل

  .َلفِظهِ 

  

  ]حذف عامل المصدر جواًزا ووجوًبا[

  .)٤()"خَري َمْقَدمٍ : (َواًزا، كقوِلَك ِلَمن َقِدمَ وقد ُحيَْذُف الِفعُل ِلقياِم َقرِيَنًة جَ : "قوله

  .وذِلَك لداللِة القريَنِة َعلْيهِ 

، وَمحْـــًدا، وُشـــكًرا، )٥(َســـْقًيا، ورْعًيـــا، وخْيَبـــًة، وَجـــدًعا: (وُوُجوبًـــا َمسَاًعـــا حنـــو: "قولـــه

  )".وَعَجًبا

ــا حبـــذْ  ـــَرْت يف اســـِتعَماهلِِْم، َفَخفَُّفوهـ ــا مصـــادُر َكثـُ ـ ِف أفْـَعاِهلـــا، وجعلُـــوا وحاِصـــُلها أ�َّ

ْصَدَر ِعَوًضا ِمنـَْها
َ
  .)٦(امل

                                                        
  .اللذين للنَّوع والعدد: أي )١(
ِر، أي قـََعــْدُت وَجَلْســُت ُجُلوًســا، ومــذهب املــازين مــذهب ســيب )٢( ويه يف مثــل هــذا، أنَّ املصــدَر منصــوٌب بفعلــه املقــدَّ

، وشـرح الرضـي ٢/٢٤٤الكتـاب : ينظـر. واملربد والسريايف أنَُّه منصوٌب بالِفعِل الظَّاِهِر، وهو املختار عند الرضـي

  .١٠٠-٢/٩٩، ومهع اهلوامع ١/٢٧٠
  ).ث(وهي يف ساقطة من األصل،  )٣(
)". َمَواِعيــَد َعْرقُــوب: (، وملــن يقــرمط يف عداتــه)َغَضــَب اخليــل علــى اللُُّجــم: (وكقولــك ملــن َغِضــبَ : "ويف ث بعــده )٤(

  .١/١٧٧الدرة الفاخرة : ، والثاين يف٢/٤١٢جممع األمثال : وهذان َمثالِن األول يف
  ).جدع(لسان العرب : ينظر. ألذِن والشفة واليد وحنوهاالقطُع البائِن يف األنِف وا: الَقْطُع، وقيل): اجلدْع( )٥(
  .١/٣١٩الكتاب : ينظر )٦(



  

  

  ٥٥  

دُت َمحًْدا: (وَقْد يـَُقالُ    .)١(وهو َمذَهُب بـَْعِضِهم) َسَقاك اهللاُ َسْقًيا(و ) محَِ

  ".وقياًسا يف َمواِضعَ : "قوله

الِفعـَل  وذلك ألنَُّه َقد ُعلـم فيهـا َضـاِبٌط كلـيٌّ باالسـتقَراِء، وُعلِـَم أنـَُّهـم َحيـِذُفوَن َمَعـهُ 

  .ُلُزوًما

ما وَقَع ُمْثَبًتا بعَد نَفٍي، أو معَىن نَفٍي داخٍل على اسٍم ال يكوُن خـربًا : منها: "قوله

َر الربيـدِ (، و )مـا أنْـَت إالَّ سـريًا: (عنه، أو وَقَع مكرًَّرا، حنـو إّمنـا أنْـَت (، و )مـا أنـت إالّ َسـيـْ

  ).زيٌد سريًا سريًا(، و )سريًا

ًرا: (احــرتاٌز مـن أْن يقـَع َمنِفي�ــا، حنـو" ُمْثَبتًـا: "قولـه " بعـَد نفــيٍ : "، وقولــه)مــا زيـٌد َسـيـْ

ًرا: (احرتاٌز ِمن أْن يَقـَع ُمْثَبتًـا ِمـن َغـْريِ نَفـٍي، حنـو ليـدخَل " أو َمْعـَىن نَفـيٍ : "، وقولـه)زيـٌد َسـيـْ

ًرا: (فيـــه حنـــوُ  ًرا: ؛ ألنَّ َمعَنـــاهُ )إّمنـــا أنْـــَت َســـيـْ " داخـــٍل علـــى اســـمٍ " :وقولـــه. مـــا أنْـــَت إالّ َســـيـْ

ًرا: (احــرتاٌز ِمــن نَفــٍي داخــٍل علــى ِفْعــٍل، حنــو َخــربًا  )٢(ال يكــونُ : "وقولــه). َمــا ِســْرُت إالَّ َســيـْ

ــَع ُمكــرًَّرا: "وقولــه). مــا َســْريِي إالَّ ســٌري شــديدٌ : (احــرتاٌز مــن حنــو" عنــه لَيــدُخَل فيــِه " أو وَق

ًرا: (حنو ًرا َسـيـْ لتكـرَُّر قائًمـا مقـاَم ذِكـِر الِفْعـِل، فلـم َجيَمُعـوا بينَـُهَمـا ، كـأنـَُّهم َجَعلُـوا ا)زيٌد َسـيـْ

  .لَذِلكَ 

ــاوال يَـرُِد َحنــُو  ــا دَك� ــْت اَألْرُض دَك� ْصــَدِر يف )٣(َكــالَّ ِإَذا دُكَّ
َ
ــَراَد ِتكــَراُر امل

ُ
، ألنَّ امل

  .)٤(َموِضِع َخَربٍ َعّما ال َيِصحُّ أْن يُكوَن َخبَـًرا َعْنُه ظَاِهًرا، كما تقدَّم

ــــه ــا : "قولـ ــــٍة، حنـــــو] ظ١١[ومنهـــ َمـ ــــٍة ُمَتقدِّ َـــــِر َمضـــــُموِن ُمجْلَـ ـــــَع َتفِصـــــيًال َألث ـــا وَق : مــ

 ًَفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمن�ا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداء.)٥(  

                                                        
  .١/١١٤شرح ابن يعيش : ينظر )١(
  .املفعول املطلق: أي )٢(
  .٨٩/٢١سورة الفجر  )٣(
  ).زيٌد سريًا سريًا: (يف حنو: أي )٤(
  .٤٧/٤سورة حممد  )٥(



  

  

  ٥٦  

ــَر َتفِصــيٍل، حنـــو" َتفِصــيالً : "قولــه ــُت منـ�ـا: (احــرتاٌز ِمـــن أْن يَقــَع َغيـْ : " ، وقولـــه)َمنَـْن

مــةٍ ألثــِر َمْضــُمو  َمــة، " ِن ُمجَلــٍة ُمَتقدِّ احــرتاٌز ِمــن أْن يـََقــَع َتفِصــيًال ال ألثــِر َمضــُموِن ُمجَْلــٍة ُمتقدِّ

ــا أو بعيــًدا: (بَــل َتفِصــيُل َمضــُموِن ُمفــَرٍد، حنــو ، أو تفصــيُل مضــموِن )ُيَســاِفُر ســفًرا إمــا قريًب

  ).ُيسافر سفَرُه القريَب أو البعيدَ : (مجلٍة، حنو

َع للتَّشــــِبيِه ِعالًجــــا، بـَْعــــَد ُمجَلــــٍة ُمشــــَتِملٍة علــــى اســــم ِمبعَنــــاُه مــــا وَقــــ: ومنهــــا: "قولــــه

  .)١("َمَررُت فإذا َلُه َصْوٌت صوَت محاٍر، وُصَراٌخ ُصراَخ الثَّكَلى: (وصاحِبِه، حنو

ــِري التَّشــــِبيِه، حنــــو" للتَّشــــِبيهِ : "قولــــه ــرتاٌز ِمــــن أْن يـََقــــَع ِلَغــ لزيــــٍد صــــوٌت صــــوٌت : (احــ

: وقولـه). له علٌم علـُم الفقهـاء: (احرتاٌز مما ليس كذلك، حنو )٢("ًجاعال: "وقوله). حسنٌ 

: وقولـــه). الصـــوُت صـــوُت محـــارٍ : (احـــرتاٌز ِمـــن أْن يـََقـــَع بـَْعـــَد َغـــْريِ ُمجَلـــٍة، حنـــو" بعـــد مجلـــة"

). مــررُت بــه فـــإذا لــه صــوٌت صــوُت محـــارٍ : (احـــرتاٌز ِمــن َحنْــوِ " ُمشــَتِملٍة علــى اســٍم مبعنــاه"

  ).مررُت فإذا يف الّداِر صوٌت صوُت ِمحارٍ : (احرتاٌز ِمن ْحنو" ِبهِ وَصاحِ : "وقوله

له علـّي ألْـُف درهـٍم : (ما وَقَع َمضُموَن مجَلٍة ال حمتمل َهلا َغريُُه، حنو: ومنها: "قوله

  .)٣()"اعرتاًفا

، فإنـَّـه َمضـــُموُن )ضـــربُت ضــربًا: (احـــرتاٌز ِمــن حنــو" مــا وقَـــَع َمضــُموَن ُمجلَــةٍ : "قولــه

ف
ُ
  .)٤(احرتاٌز ِمن الِقْسِم الَّذي بعده" ال ُحمتمل هلا غريُه: "وقوله. ردِ امل

  ".وُيسمَّى توكيًدا لنفِسهِ : "قوله

  .وذلك ألنَُّه توكيُد َمضُموِن اُجلمَلِة، اّلذي ُهَو َعْنيُ االعرتافِ 

: قوله). اَزْيٌد قائٌم حقً : (ومنها ما َوَقَع َمضُموَن ُمجلٍة هلا ُحمَتِمٌل غريُُه، حنو: "قوله

هلا : "وقوله. ، فإنَُّه مضموُن املفردِ )رجع الَقْهَقَرى: (احرتاٌز من حنو" مضموَن ُمجلةٍ "

.)5(احرتاٌز ِممَّا َقبَلهُ " ُحمتِمٌل غريهُ   

                                                        
  .١/٣٣٦الكتاب : ينظر )١(
  .١/٣١٤الفوائد الضيائية : ينظر. ال� على فعل من أفعاِل اجلوارِح، كالسَّري والضَّْربِ حال كون املصدر دا: أي )٢(
  .٨٥الكافية : ينظر). ُعرفًا: (يف االصل )٣(
  .املصدر املؤّكد لغريه: أي )٤(
  .املصدر املؤّكد لنفسه: أي )٥(



  

  

  ٥٧  

ـــِة إْســـَناُد ]و ١٢[َواْعَلـــْم أنَّ يف عبارتِـــِه َتَســـاُهًال  ـــامِ (، ألنَّ َمضـــُموَن اُجلمَل إىل ) الِقَي

ينِ . َليَس ِعَبارًة َعنهُ ) اَحلقُّ (، و)َزْيدٍ (   .)١(قاَلُه ركُن الدِّ

  .)٢("وُيسمَّى توكيًدا لَغريِهِ : "قوله

ُد َمضُموَن اُجلمَلِة، وُهَو َغريُُه، على ما تقدَّم   .)٣(وذِلَك ألنَُّه يؤكِّ

، حنو: ومنها: "قوله   .)٤()"َلبَّيَك، وَسْعدْيكَ : (َما َوَقَع ُمثىن�

لبـ�ا لبـ�ا، وَسـْعًدا : تكريـٌر ِلَمـا ُقِصـَد إليـِه، فكَأنـَُّه ِقيـلَ  -ملعـىنيف ا-وذلك ألنَّ التَّثنيـة 

َر نَائًِبــا َمَنــاَب الِفعــِل، داال� عليــه، فِلــذِلَك َحــَذُفوُه، ولِكــنَّ هــذه  قــدَّ
ُ
َســْعًدا، َفَجَعلــوا الّلفــَظ امل

  .التَّثنيَة َمسَاِعّيٌة، فأين َما ُوِجَدْت ُحِكَم ِبوُجوِب َحْذِف الِفْعلِ 

  ]المفعول به[

  )". َضَرْبُت َزيًدا: (ُهَو َما َوَقَع َعلْيِه ِفْعُل الَفاِعِل، حنو: املفعوُل بهِ : "قوله

فُعـوُل بـِه إالّ للِفْعـِل ): الوقـوعِ (يعين بــ 
َ
تعلَُّقـُه مبـا ال يعقـُل إالّ بـِه، ولـذِلَك َمل َيُكـن امل

تَـَعدِّي، وسيتَِّضُح ذلَك يف باِب الِفْعلِ 
ُ
  .امل

  ".وقد يتقدَُّم على الِفْعلِ ": قوله

ـــالِف  ـــــ ــــِه، ِخبِ ــــ ــــــــِل أْصــــــــٌل، فَـُتُصــــــــرَِّف يف َمعُموِل ــــــــك ألنَّ َعَمــــــــَل الِفْع ــا ) إنَّ (وذل ومــــــ

  .جرى َجمْراها

ــــه ـــال)زيــــًدا: (وقَـــــد ُحيـــــَذُف الِفْعـــــُل ِلقيَــــاِم َقرِينَـــــٍة َجـــــَواًزا، حنـــــو: "قول مـــــن : (، ملـــــن قــ

  )".أْضِرُب؟

  .)٥(وذلك لداللِة القرينِة عليهِ 

                                                        
  ..٨٦الوافية : ينظر )١(
  ١/٣٧ الكتاب: ينظر. ومساه سيبويه توكيًدا ملا قبله )٢(
  ).زيٌد قائٌم حق�ا: (يف حنو: أي )٣(
  .١/٣٤٨الكتاب : ينظر )٤(
  )".خريًا وما َسرّ : (ومنه قولك لرائي الرؤيا: "يف ث بعده )٥(



  

  

  ٥٨  

،      و )ا ونفَســهُ  اْمــرءً : (َمسَــاِعيٌّ، حنــو): األوَّلُ (وُوُجوبًــا يف أْربـََعــِة َمَواِضــَع، : "هقولــ

 ًْرا َلُكم ُهوا َخيـْ   )٢()"أْهًال وسهالً (، و )١(انتـَ

ـًرا َلُكـم اتـُْرِك امرءً : أي ، وأَتـَيْـَت أْهـًال )٣(ا ونَفَسُه، وانـْتَـُهوا ِعِن التَّثِليـِث واقِصـُدوا َخيـْ

ـــاال أَجا ــَت َســـــْهًال ال َحْزنًــ ــَب، َوَوِطْئـــ ـــا. نِـــ ــــنـَُّهم التَـَزُمـــــوا َحـــــْذَف الِفْعـــــِل، ِلَكثـَْرِ�ــ يف  )٤(ولكـ

  .ِلَسِاِ�ِمْ 

  ]الُمَناَدى[

َلفظًـا أو ) أَْدُعو(املنادى، وهو املطلوُب إقباُلُه ِحبَرٍف نَاِئٍب َمَناَب : )٥(الثَّاين: "قوله

  ".أو َتقديًرا

َناَدى وغريُُه، ألنَّ َقوَلكَ  يدخلُ " املطلوُب إقباله: "قوله
ُ
) أَنَا أْطلُـُب إقْـَبالَـكَ : (فيه امل

ــبِ  َخاطَـ
ُ
ـــاِل امل ـــاَب : "وقولُـــه. طلـــٌب إلقْـَب ــٍب َمَن واحلـــرُف . يـُْفِصـــُلُه َعنـــهُ )" أَْدُعـــو(ِحبَـــْرٍف نَائِـ

" يًرالفظًـا أو تقــد: "وقولـه. )٦(ُحــُروُف النِّـَداِء، وسـتأيت] ظ١٢[ِهـَي ) أْدُعـو(النَّائِـُب َمنَـاَب 

  .)٧(يُوُسُف َأْعِرضْ : ، والتقديُر حنو)يا زيدُ : (َتفِصيٌل للَحْرِف، فاللَّْفُظ حنو

، )يـا رجـلُ (، و )يـا زيـدُ : (ويـُبـَْىن َعلى ما يُرَفُع بِه إْن َكـاَن ُمْفـَرًدا َمعرِفَـًة، حنـو: "قوله

  )".يا زيُدونَ (، و )يا زيَدانِ (و 

                                                        
  .٤/١٧١سورة النساء  )١(
  .٣٣٥، والزاهر  ٢٦٣-٢٦٢كتاب األمثال، لألصمعي : ينظر )٢(
يكــن : وعنــد الكســائي وأيب عبيــدة يكــوُن التقــديرُ . ٢٨٤ -١/٢٨٣الكتــاب : هــذا التقــديُر علــى رأي اخلليــل يف )٣(

، ومعـاين القـرآن، ١٢٢معاين القرآن، للكسـائي : ينظر. انتهاًء خريًا لكم: وعند الفراء يكون التقدير. خريًا لكم

  .٣/٢٠٣، والربهان، للزَّرَكشي ١/١٤٣، وجماز القرآن، أليب عبيدة ١/٢٩٥للفراء 
  .لكثرة املفعوالت: أي )٤(
  .املوضع الثاين الذي حيذف فيه الفعل وجوبًا قياًسا :أي )٥(
  .يف قسم احلروف: أي )٦(
  .١٢/٢٩سورة يوسف  )٧(



  

  

  ٥٩  

فــَردِ (يعــين بـــ 
ُ
ــْيَس ِمبَُضــ): امل َضــاِف، وهــوَمــا َل

ُ
كــلُّ اْمسَــْنيِ األوَُّل : اٍف، وال ُمَشــبٍَّه بامل

  .منهما ُمرتَِبٌط بالثَّاين

ضَمر َمْعًىن ولفظًا
ُ
، )أَْدُعـوك(يف ) الَكافِ (؛ فإنَُّه واِقٌع َمْوِقَع )١(وِعلَُّة بَِنائِِه َشبَـُهُه بِامل

َعلــى َحرَكــٍة تَنِبيًهــا علــى أنَّ بِنَــاءُه َعــاِرٌض، إذ ُهــو ُخمَاَطــٌب ُمَعــنيٌَّ، وِمثلُــُه يف اإلفْـــَراِد، َوبُــِىنَ 

  .واهللا أعلم. وُخصَّ بالضَّمِّ ِلَما يف َغريِِه ِمن الّلبسِ 

  )".يَا َلَزْيدٍ : (وُخيَفُض ِبَالِم االسِتَغاثَِة، حنو: "قوله

  .وذلك ألنَّ َحْرَف اَجلرِّ ال ُميِكُن إلغاُؤُه، فَكاَن اعتَبارُُه أْوَىل 

  )".يَا زيَداه: (ُح إلحلَاِق ألِفَها، فال َالَم فِيِه، حنوويـُْفتَ : "قوله

ا   . تُعاِقُب األلَف، ولو مل تُعاِقْبها ألَلغى أثُرها أَثـََر األِلفِ  )٢(يُريُد أ�َّ

) يـا َرُجـالً (، و )يـا طَالًعـا جـبالً (، و )يا عبَد اهللا: (ويـُْنَصُب ما ِسَواُمهَا، حنو: "قوله

 ٍ   ".لَغْريِ ُمَعنيَّ

َشــبَُّه بِــِه والنَِّكــَرة، ألنَّ : أي
ُ
َضــاُف، وامل

ُ
ســتَـَغاِث، وُهــَو امل

ُ
ْعرِفَــِة، وامل

َ
فــرِد امل

ُ
مــا ســوى امل

  .)٣(ِعلََّة الِبَناِء مفقوَدةٌ 

  ]توابع المنادى المبنـي[

ــــُع املنــــادى املبــــّين املفــــَردةُ : "قولــــه ــــاِن،  -وتواب ــَفِة، وَعْطــــِف البَـَي ــ مــــن التَّأكيــــِد، والصِّ

عطــوِف ِحبَــ
َ
مَتِنــِع ُدُخــوُل وامل

ُ
: تـُْرفَــُع علــى َلفِظــِه، وتُنَصــُب علــى َحمَلِّــِه، حنــو -عليــه) يــا(رٍف امل

  )".يا زيُد العاقُل والَعاِقلَ (

                                                        
َأْشــَبَه األْصــَواَت، ألنَّــُه َصــاَر غايــًة ينَقِطــُع ِعنــَدها الصَّــْوُت، واألْصــواُت َمْبِنيَّــٌة، : هــذا علــى مــذهب البصــريني، وقيــل )١(

  .١٢٦، وأسرار العربّية )٤٥م( ١/٣٢٤، واإلنصاف ٤/٢٠٤املقتضب : ينظر. فكذلك ما أْشبَـَهها
ا تُناوب : الالَّم، واملرادُ : أي )٢(   .وَختُلُفها) األلفَ (أ�َّ
َُشـابـََهِة لَكـاِف اِخلطَـاِب ِمــن َحيـُث اإلفـَراُد، وأّمـا حنــو )٣(

َشـبَُّه بِـِه فَِلَعــدِم امل
ُ
. ، فلكونـه نكــرةً )يـا رجـالً : (أّمـا املضـاُف وامل

  .٩٠ة الوافي: ينظر



  

  

  ٦٠  

ْبــينّ : "قولــه
َ
عــَربِ " امل

ُ
فــرَدةُ : "وقولــه. احــرتاٌز مــن امل

ُ
َضــافةِ " امل

ُ
: وقولــه. )١(احــرتاٌز ِمــَن امل

مَتِنِع ُدُخوُل "
ُ
  .ا فيِه األِلُف والالَّمُ مَ : يُرِيدُ " عليه) يا(امل

ـا َعاِرَضـٌة، َفُجعِـَل  ْعـَرِب، ِمـن َحيْـُث َأ�َّ
ُ
ا َجاَز الرَّفُع ألنَّ َحرََكَتُه أْشبَـَهت َحرَكـَة امل وإمنَّ

. يف الصُّـوَرِة، لُدُخولِـِه َمَعـُه يف اُحلْكـمِ ] و١٣[ُممـاِثًال َحلرَكتِـِه  -وإْن َكاَن ُمعَربًـا -َحرَكُة التَّاِبعِ 

بِينّ أْن ُجيَْرى على موِضِعه، ال على َلفِظهِ وأّما ال
َ
  .نَّصُب َفألنَُّه يف َموِضِع َنصٍب، وُحكُم امل

: والصِّـَفُة َكَمـا َمثـََّل، وَعطْـُف البَـيَـاِن حنـو) يا متيُم أمجُعوَن، وأمجِعنيَ : (فالتَّأكيُد حنو

مَتِنــــُع ُدُخــــوُل )يــــا غــــالُم ِبْشــــٌر، وبشــــًرا(
ُ
يــــا زيــــُد : (عليــــه، حنــــو) يــــا(، واملعطــــوُف حبــــرٍف امل

  ).واحلاِرُث، واحلاِرثَ 

ــــه ـــــ ــَب، وأبُـــــــــو : "قول ـــو َعْمـــــــــٍرو النَّصـــــــ ــاُر الّرفـــــــــَع، وأبُــــــ ـــــــ ـــــــــُل يف املعطـــــــــوِف خيت واخللي

  ".فكاخلليل، وإالَّ فكأيب َعْمٍرو) اَحلَسنِ (الَعبَّاِس إْن كان كـ 

خُصوصَ 
َ
  .)٢(يعين املعُطوَف امل

َنـــاَدى، تَنِبيًهـــا علـــى  أنَّـــُه ُمَنـــاَدى ثَـــاٍن،: )٣(وُحّجـــُة اخلليـــل
ُ
َفينَبِغـــي أْن ُحيَـــرََّك ِحبَرَكـــِة امل

  ).يا أيّها الرَُّجلُ : (ذلك، كما يف

ـــا جيـــرِي علـــى املوضـــِع، ال علـــى : )٤(وُحّجـــُة أيب عمـــٍرو َأنَّ املعطـــوَف علـــى املبـــِينِّ إمنَّ

  ).ضربُت هؤالِء وزيًدا(اللَّفِظ، بدليِل 

، َصـحَّ تقـديُر ُدُخـوِل َحـْرِف النِّــداِء )اَحلَسـنِ (كـاَن كــَ أنـَّه إذا  : )٥(وُحجَّـُة أيب الَعبّـاس

َنادى، وإذا َكاَن 
ُ
  عليِه؛ ِلصحَِّة تقديِر نـَزِْع الالَّم، َفَكاَن أْوَىل أْن ُحيَرََّك ِحبَرََكِة امل

                                                        
  .كما سيأيت) يا زيُد كرَمي اخلُلقِ : (ألّ�ا ال تكون إّال منصوبًة، حنو )١(
  .ما فيه ألٌف والمٌ ): املعطوف(ويعين بـ : "ويف ث )٢(
  .١٩٣، وشرح الوافية ٢١٣-٤/٢١٢، واملقتضب ١٨٧-٢/١٨٦الكتاب : ينظر )٣(
، ٦٦/٧٢طبقـات النحـويني واللغـويني : ظـر ترمجتـه يفتن). هــ١٥٤ت(ابن العالء، زبّان بـن َعّمـار التميمـي املـازين  )٤(

  .املصادر السابقة أنفسها: ، وينظر رأيه يف٢/٧١وإنباه الرواة 
-٣/٢٤١، وإنبـاه الـرواة ٦٥-٦٤الفهرسـت : تنظـر ترمجتـه يف) هــ٢٨٥ت(املربّد، حمّمد بن يزيد بن عبـد األكـرب  )٥(

ـــور القــــبس ٢٥٣ ــا، ويف  ٢١٣ -٤/٢١٢مل يــــرد يف املقتضــــب . ٣٢٤، ونـ ـــا ُنِســــَب إىل املــــربِّد هاُهنــ ـــا يؤيـَّـــُد مـ مـ



  

  

  ٦١  

                                                                                                                                                               

إذا ) احلـارث(، وخيتـار الّرفـع يف )يـا زيـُد والرَُّجـلَ : (كـان أبـو العبّـاس خيتـاُر النَّصـَب يف قولـك: "١/٣٣٦األصول 

مـن  دخلتـا بـدال) الرجـل(ألّن األلـف والـالَّم دخلـت عنـده للتفخـيم، واأللـف والـالَّم يف ) يا زيـُد واحلـارثَ : (قُلتَ 

  .١/٣٣٥شرح الرضي : ينظر". مبنزلةٍ ) نضر وحارث(، و )الّنضر واحلارث: (، ألّن قولك)يا(



  

  

  ٦٢  

وِضِع َأْوَىل  )١()الصَِّعقِ (َكـ 
َ
  .مل َيِصْح ذلَك فيِه، َفَكاَن َمحُْلُه على امل

ضَ : "قوله
ُ
  ".تـُْنَصبُ  )٢(اَفةُ وامل

مل تُكن إالَّ منصـوبًة، فكـذلك إذا كانـت تابعـًة، بَـل  )٣(وذلك ألنَُّه لو َولَِيها اَحلْرفُ 

  .هو أْوَىل 

ستقلِّ ُمطَلًقا)٤(والبَدُل واملعطوُف َغُري َما ذُِكرَ : "قوله
ُ
  ".، ُحكُمه ُحْكُم امل

. ُحكــــِم تكريــــِر العامــــلِ  يف )٥(]هــــو[وذلــــك ألّن البَــــَدَل هــــو املقصــــوُد بالنِّــــداِء، و 

قُصوُد بالنِّداِء، وتقديُر اَحلْرِف َمَعـُه ُممِْكـنٌ 
َ
: أي" ُمطَلًقـا: "وقولـه. وكذلَك املعطوُف، فإنَّه امل

ضافِ 
ُ
فَرِد، ُمفَردًة، أو ُمضاَفًة، وكذلك بعد امل

ُ
  .يف كلِّ موضٍع بعد امل

وُصوُف بـ : "قوله
َ
  . )٦("َتاُر َفتُحهُ مضاًفا إىل َعَلٍم، خيُ ) ابن(والَعَلُم امل

  .وَكوِن الفتِح أَخفَّ ِمن الضَّمِّ ] ظ١٣[وذلك ِلُطوِلِه ِبَغريِِه، مع الَكثَرِة 

، و )يــا أيـَُّهــذا الرُجــلُ (، و )يــا أيُّهــا الرُجــلُ : (وإذا نُــودَي املعــّرُف بــالالّم قيــل: "قولــه

  )".يا هذا الّرُجلُ (

َر َعليِهم اَجلْمُع ب َّا تـََعذَّ
َني َحرَيف َتعرِيٍف، أََتوا يف الصُّـوَرِة ِمبُنَـاًدى ُجمَـرٍَّد وذلك ألّ�م مل

عرََّف بالالَِّم املقُصوَد بالنِّداءِ 
ُ
  .َعن حرِف تعريٍف، وأْجَروا عليِه امل

قُصودُ ) الرَُّجل(والتَـَزُموا َرْفَع : "قوله
َ
  ".ألنَّه امل

ــو ــم أعربُــوُه باَحلرَكــِة اّلــيت َكانَــت َيســَتِحقُّها َل بَاَشــَرُه النِّــداُء، تَنبيًهــا علــى أنَّــه  يعــين أ�َّ

  .املناَدى

                                                        
: ينظـر. اسـم رجـل: أحـُد فرسـاِن العـرب، مسُـَِّي بـذلك ألنـَّه أصـابته صـاعقٌة، والّصـِعق: الصـعق الِكـاليب): الصَّـِعق( )١(

  ).صعق(لسان العرب 
  .وتوابُع املناَدى املبينِّ املضافةُ : أي )٢(
  .حرف النداء: أي )٣(
ْمَتِنُع دخول : أي )٤(

ُ
  .عليه) يا(ما ذُِكَر من قبُل، وهو امل

  .زيادة يقتضيها السياق )٥(
  ).يا خالُد بن أخينا: (، خبالف)يا خالَد بن زيد: (وذلك حنو )٦(
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ا َتواِبُع ُمعَربٍ : "قوله   ".وَتواِبِعِه أل�َّ

ــُع ُمْعــَرٍب، حنــو: أي ــا َتواِب ــَع َتواِبِعــِه أل�َّ ، وال )يــا أيّهــا الرجــُل ذو املــال: (والتَـَزُمــوا َرْف

  .)١()ذا املال(جيوز 

  ".خاصَّةً ) يا اهللاُ : (وقالوا: "قوله

ـا ُمنَـزَّلـٌة ) يا(أّ�م أدخلوا يعين  علـى االسـم، وإن كـان فيـه الُم الّتعريـِف، وذلـك أل�َّ

حُذوفَـِة، ألنَّ أصـَلهُ 
َ
، فُنقلـت حركــُة )أَألَاله: (َمنزِلَـَة األْصـِل لِلُزوِمَهـا، َوِعَوِضـها َعـن اهلَمـَزِة امل

، مث )٢()اهللا: (لالََّم يف الـالَِّم، فقـالوا، مث أْدَغُموا ا)اْلاله: (اهلَمَزِة إىل الالَّم، َفُحِذَفت، َفَصار

حُذوفِ 
َ
  .فّخموا بعد الَفْتِح والضَّمِّ، دوَن الَكْسِر، َفَصاَر ِعَوًضا ِمن امل

  :ولك يف مثل: "قوله

  

ّنُكْم في َسْوءٍة ُعَمرُ   يا تيَمُ◌ تيَم عديٍّ ال أبا لُكمُ  ال يـَْلِقيـَ
)٣(.  

  

  .)٤("الضَّمُّ والنَّصبُ 

  :ظَاِهٌر، َألنَُّه ُمَناَدى ُمفَرٌد، وأمَّا النَّصُب فَـَعلى وْجَهْنيِ أّما الضَّمُّ فَ 

الثَّـــاين ) تـَــْيم(املــذكور، و ) عـــديٍّ (األوَِّل إَضــافَـُتُه إىل ) تــيمَ (أْن يـُــَراَد بــــ ): أحــُدمها(

  .)١(تأكيٌد لفظيٌّ 

                                                        
مشـكل إعـراب القـرآن : ينظـر. )يـا زيـُد الطويـلَ : (خالفًا للمازين والزجاج، فإّ�مـا جييـزان النَّصـَب، قياًسـا علـى حنـو )١(

  .٢٠٦، وأبو عثمان املازين ومذاهبه ١٢٨، وأسرار العربية ٨٣-١/٨٢
  .١/٣٤٨شرح الرضي : ينظر )٢(
، ونـوادر أيب زيـد ١/٥٣ال يُـوقعنَُّكم، والكتـاب : ، بروايـة١/٢١٢ديوانـه : البيت من البسيط، جلرير بن عطيَّة، يف )٣(

١٣٩ .  

األوىل، واملضــاف إليــه، ) تــيم(الثانيــة بــني املضــاف وهــو ) تــيم(إذ أقحــم " تــيَم عــدييــا تــيُم : "والشــاهد فيــه قولــه

ـــمِّ، وقَـــد أوضـــَح ِذلـــَك يف )عـــدي(وهـــو  ، فوجـــَب النَّصـــُب يف الثّانيـــة، وجـــاَز يف األوىل النَّصـــُب والِبَنـــاُء علـــى الضَّ

  .الشرح
  .األوىل، أّما الثانية فلها النَّصُب فقط) تيم(يف : أي )٤(
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اَألّوُل لداللـِة ) يّ عـد(، ولكنَّه ُحـِذَف )يا تيَم عِديٍّ تيَم َعِديٍّ (َأْن يـَُراَد ): والثَّاين(

  :، كما يف قوله)٢(الثّاين عليه

َهِة اَألَسدِ   يا َمْن رَأى َعاِرًضا َأرِْقُت َلهُ  بـَْيَن ِذراَعْي وَجبـْ
)٣(.  

  .َبْل ُهَو َأْوَىل 

ــا (، و )يـــا غـــالمِ (، و )يـــا غالِمـــيَ : (واملضـــاُف إىل يـــاِء املـــتكلِِّم َجيُـــوُز فيـــه: "قولـــه يـ

  ".، وباهلاِء وقْـًفا)غالما

ـــاُت اليَـــاِء َمفُتوَحــــًة أو َســـاِكَنًة أ ـــا إثب ـــا َحـــذُفها وبقــــاُء . فَـَعلـــى األصــــلِ ] و١٤[ّم وأمَّ

ـا َأَخـفُّ  وأّمـا إحلَـاُق اهلــاِء . الَكسـَرِة، َفِللتَّخِفيـِف، لِلَكثـَرِة، وأمَّـا إبـداَهلُم مـَن اليـاء أِلًفـا، فأل�َّ

  .إالَّ ِيف الَوْقفِ َفِلبَـَياِن األِلِف، وِهَي َهاُء السَّْكِت، َفال َتُكوُن 

  )".يا أيب، ويا أُمِّي: (وقالوا: "قوله

  .وذلك على القياسِ 

                                                                                                                                                               
  .٢٠٧-٢/٢٠٥الكتاب : ينظر. مذهب سيبويههذا  )١(
  .٤/٢٢٩املقتضب : ينظر. وهذا مذهب املربد )٢(
، واملقاصــد ١٤٥، وحتصــيل عــني الــذهب ١/١٨٠، والكتــاب ١/٢١٥ديوانــه : البيـت مــن املنســرح، للفــرزدق، يف )٣(

  .عارًضا ُأسرُّ به: ، ومجيعها برواية٣/٤٥١النحوية 

إذ حــذَف املضـاَف إليــه األول مـع قرينــٍة دالّـٍة علــى اَلمحــُذوِف، " بَهــِة اَألَسـدِ بــني ذراَعـي وج: "والشـاهد فيــه قولـه

  .بني ذراعي اَألَسِد وَجبَهِتهِ : وهي املضاف إليه الثّاين، والتقديرُ 
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  ".فتًحا وكسًرا) يا أمَِّت◌َ (و  )١()يا أَبِت◌َ (و : "قوله

بقلـــِب اليـــاِء تـــاًء علـــى غـــِري قيـــاٍس، وكانـــت مفتوحـــًة، ألّ�ـــا بـــدٌل عـــن حـــرٍف : أي

  .)٢(ُب الكسرةمتحرٍِّك بالفتِح، ومكسورًة ألّ�ا بدٌل عن حرف يُناسِ 

  .)٣("وباأللِف دوَن الياءِ : "قوله

؛ )يــا أمــيت(و ) يــا أبــيت: (، وال يقولــون)يــا أّمتــا(و ) يــا أبتــا: (أَنـَُّهــم يُقولُــونَ : يعــين

  .لئال جيمعوا بني البدِل واملبدِل منه

  ".مطلًقا) يا غالمي(خاّصًة مثُل باِب ) يا ابَن عمِّ (، و )٤()يا ابَن أُمِّ (و : "قوله

ــَرَة وذلــ ــَر َكثـْ ــِه، فَـُعوِمــَل ُمَعاَمَلتَــُه؛ )يــا ُغالمــي(ك َألنَّ هــذا َكثـُ ، وإن مل يكــْن ِمــْن بَاِب

َشارَكِتِه َلُه يف السََّبِب، ِخبِالف َحنو 
ُ
  ).يا ُغالَم ُغِالمي(مل

  ".َخاصَّةً ) يا ابن عمَّ (و ) يا ابن أُمَّ : (وقالوا: "قوله

  .، فناَسَب من التخفيِف أْكثـََر ِمْنهُ )ييا ُغالمِ (وذلك ألنَُّه أطَوُل ِمن َحنو 

  

                                                        
  . ١٢/٤سورة يوسف . يَاأََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا: إشارة إىل قوله تعاىل )١(

-٤/٣٩٠، واحلجـة للقـراء السـبعة ٣٤٤السـبعة : ينظـر. ، وقـرأ غـريه بكسـرها)يـا أبـتَ (التـاء  قرأ ابن عامر بفتح

٣٩١.  
  ".وهذه التاء للتأنيث، أل�ا تنقلُب هاًء يف الوقف، وهي ِعَوٌض عن الياء: "يف ث بعده )٢(
  .٢/٣٢معاين القرآن، للفراء : ينظر )٣(
نَـُؤمَّ ال :اشارة إىل قوله تعاىل )٤(   . ٢٠/٩٤سورة طه . تَْأُخْذ ِبِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي قَاَل يـَبـْ

احلجـة، البــن : ينظـر. علـى قـراءة ابــن عـامر ومحـزة والكسـائي وخلــف وايب بكـر، وقـرأ البـاقون بــالفتح) أمِّ (بكسـر 

  .٢/٢٠٤، والنَّشر ١/٤٧٨، والكشف ٩١خالويه 



  

  

  ٦٦  

  ]ترخیم المنادى[

  ".َحذٌف ِيف آِخرِِه َختِفيًفا: وترخيُم املنادى جائٌِز، وِيف َغْريِِه َضُروَرٌة، َوُهو: "قوله

  :ومثاُلهُ 
  

ـــــــــَن   وهذا ِردائي ِعْنَدُه َيستِعيُرهُ  لَيْســـــــــُلَبِني نـَْفِســـــــــي أَمـــــــــاِل ب

  )١(حْنَظلِ 
  

  ".أْن ال يكوَن ُمَضاًفا، وال مستَـَغاثًا، وال ُمجَلةً : وشرطُهُ : "قوله

ــَم الثّــاين): األوَّلُ (أمــا  ــَم مــا َلــيَس يف ُحْكــِم )٢(َفِلَتعــُذِر ذِلــَك فيــِه، ألنَّــُه إذا ُرخِّ ، ُرخِّ

َضـــاَف إليـــهِ 
ُ
ـــَم األّوُل َجلَـــاَء يف وَســـِط االســـِم، ألنَّ امل َنـــاَدى، ولَـــو ُرخِّ

ُ
مـــن حيـــُث اللَّفـــُظ  )٣(امل

ِخيمُ  اسمٌ  َر الرتَّ عَىن يف ُحكِم األوَِّل، فلمَّا ُروِعَي األْمراِن َتعذَّ
َ
  .ُمسَتِقلٌّ، وِمن َحيُث امل

ستَـَغاَث َمطُلوٌب فيِه َتطِويـُل الصَّـوِت، فَـُهـو يـَُناِسـُب الزِّيَـاَدَة، ): الثّاين(وأّما 
ُ
َفَألنَّ امل

  .ال اَحلْذفَ 

َضافِ  فِلِمْثِل َما ذُِكَر يف): الثَّاُلث(وأّما 
ُ
  .)٤(امل

  ".ويكوُن إّما َعَلًما زاِئًدا على ثالثة أْحُرٍف، وإّما بتاِء التَّأنِيثِ : "قوله

                                                        
: بروايـــة ٢/٢٤٦الكتـــاب : ، ويف١٥٩ر أيب زيـــد ، ونـــواد٥٦ديوانـــه : البيـــت مـــن الطويـــل، لألســـود بـــن يـَْعُفـــر، يف )١(

  .لَِيْسلَُبٍين َحقِّي

  :ويف البيت شاهدان

  .وهذا جائزٌ ) مالك(ترخيم املنادى : األول

ــْم يف غــِري النِّــداء )حنظلــة(تــرخيم : الثـاين خــيم ُجمْـَرى اســم مل يـُــَرخَّم، فلـذا َجــرَُّه باإلضــافة،وهو ممـَّا ُرخِّ ، وإجـراؤه بعــَد الرتَّ

  .٢٥٧، شرح اجلمل، البن هشام ٢/٨٨٩شرح ابن فالح : ينظر .ضرورةً 
  ).عبد اهللا: (االسم الثّاين يف املضاف، حنو: أي )٢(
  .، وهو حتريف)ألن املعاذ إليه: (يف األصل )٣(
َضافِ : "ويف ث )٤(

ُ
  ".فألّن اجلملة ُحتَْكى على َحاِهلا قـَْبَل التَّْسِمية وال تـَُغيـَُّر، وِلمثل َما ذُِكَر يف امل



  

  

  ٦٧  

ــــِه  ــَب ِلَكثَرتِـــ ــــَالِم، فَـَناَســــ ــُري يف الَكــ ] ظ١٤[وذلــــــك ألنَّ نِــــــداَء األْعــــــالِم ُهـــــــَو الَكثِــــ

ــ َم َوُهــَو َعلــى َثَالثَــِة َألدَّى التَّخِفيــَف، وإّمنــا اشــُرتَِط أْن يكــوَن زائِــًدا علــى َثالثَــٍة، ألنَّــُه َلــو ُرخِّ

  .)١(إىل َجْعِل االسِم على بِنية َلْيَسْت يف أَبِْنَيِتِهمْ 

َؤنَُّث بِالتَّاِء َفألنَُّه أيًضا يـَُناِسُب التَّخِفيفَ 
ُ
  .وأمَّا امل

  

  ]َما یحذف ِمن الُمنادى للتَّرِخیمِ [

، أو حرفًـا )مروانَ (، و )أمساءَ (فإن كاَن آِخُره زيادتِني يف ُحكِم الواِحَدِة، كـ : "قوله

  ".صحيًحا َقبَلُه مدٌَّة، وهو أكثُر من أربعِة َأْحُرٍف، ُحِذَف َحرَفانِ 

ْنتِ ): اَألوَّلُ (أمَّا 
َ
  .)٢(َفِلما نـَبََّه عليه يف امل

ــُه َأْوَىل، َويـُــرَ ): الثّــاين(أمَّــا  اُد فألنَّــُه ُحيــَذُف اآلِخــُر، واَألوَُّل َحــْرُف ِعلَّــٍة، فكــاَن َحْذُف

َلـــُه َمـــدَّةُ : (بِقـــوهلم ـــدِّ َســـاِكٍن، َكَمـــا ِيف َحنـــو): قَـبـْ
َ
و ) َمْنُصـــور: (زِيَـــاَدُة َحـــْرٍف ِمـــَن ُحـــُروِف امل

  .)٣()ِمْسِكني(و ) عّمار(

ا قال   .إذا ُرخِّمَ ) َمثُود(لِئالَّ يَرَِد َعَليِه حنو " وهو أْكثـَُر ِمن أربـََعِة أْحُرفٍ : "وإمنَّ

  ".ًبا ُحِذَف االْسُم األِخريُ وإْن كاَن ُمرَكَّ : "قوله

                                                        
األصـــول : ينظـــر. اذا مسُـِّـي بـــه رُجـــلٌ ) قَـــَدمِ (خالفًــا للفـــراء، إذ جييـــز تـــرخيم االســـم الثالثــي املتحـــّرك األوســـط، حنـــو  )١(

  .١٣٢، وأسرار العربية ١/٣٦٥
  .لكون الزيادتني يف حكم الزيادة الواحدة: أي )٢(
، واإليضـاح العضـدي ٢/٢٥٩الكتـاب : رينظـ). يا ِمْسـكِ (و ) يا عمَّ (و ) يا منصُ : (فنقول يف ترخيم ذلك: أي )٣(

٢٣٧.  



  

  

  ٦٨  

َيــِة االســِم، فأْشــَبَه تَــاَء التَّأنِيــِث وأَِلَفْيــِه،  وذلــك ألنَّــُه ِمبَثابَــِة زِيَــاَدٍة ُأِحلَقــْت بـَْعــَد َمتَــاِم بِنـْ

  ).يا بـَْعلُ : (، تقول)بـَْعَلَبكّ : (حنو

  ".وإْن كاَن غَري ذلك َفَحرٌف واِحدٌ : "قوله

ا كانت لَعاِرٍض، على َما تـََقدَّموهذا ُهو اَألْصُل، والزِّيَا   .)١(دُة إمنَّ

ــِت علـــى اَألكثَـــِر، فَـيُـَقــالُ :"قولــه يـــا  (و ) يــا َمثـُــو(و ) يَـــا َحـــارِ : (وُهـــَو يف ُحكـــِم الثَّاِب

  .)٢()"َكَروَ 

ــاِرثُ : (وذلـــك ألنَّ املـــرادَ  ـــا َحـ ــا )يـــا َمثُـــودُ (، و )ي ــا )َكـــَروانُ (، ويـ ، لفًظـــا ومعـــًىن، أمَّــ

رَ 
ُ
َسمَّىاللَّفُظ فألنَّ امل

ُ
َراَد َذلك امل

ُ
عَىن َفألنَّ امل

َ
  .اَد ذلَك االسُم، وأمَّا امل

  )". يا كَرا(و ) يا مثَِي(و ) يا َحارُ : (وقد ُجيعل امسًا برأسِه، فيقال: "قوله

، َفألنَّــه إذا وقــع )َمثِــي(وأمَّــا َقلــُب الــَواِو يــاًء يف . )٣(فواِضــحٌ ) يــا حــارُ (أّمــا الضَّــمُّ يف 

 
ُ
وأمَّـا . )٤()أْدلٍ (َتَمكِِّن واٌو َقبَلها َضمٌَّة، قَـَلبوا الضَّمََّة َكسَرًة، والـواَو يـاًء، حنـو آِخَر االسِم امل

َلُه، قُلِـَب ألًفـا، حنـو )يا َكَرا: (قَلُب الَواِو أَِلًفا يف ، فألنَُّه إذا َحترََّك َحرُف الِعلَِّة، وانَفَتَح َما قَـبـْ

  .، وعلى هذا قياُس الَبابِ )٥()عًصا(

  

                                                        
م، قال: "ويف ث )١(   ".     يا حاُر ال ُأْرمَيْن ِمْنكم بداهيٍة     لم يلَقها ُسوقٌة قبِلي وال َمِلكُ : كما تقدَّ

يــا حــاِرُث، : ، واملــراد٢٥٢، وشــرح اجلمــل، البــن هشــام ١٨٠ديوانــه : البيــت مــن البســيط، لــزهري بــن أيب ُســلمى، يف

  .ِرُث بن ورقاء من بين أَسدٍ وهو احلا
  .١/٣٥٩األصول : ينظر )٢(
  .١/٣٥٩األصول : ينظر. ألّنه يكون كذلك لو جاء ُمْسَتِقال�  )٣(
  .٣/١٦٨شرح الشافية : ينظر). أْدُلو: (وأصله )٤(
  .٣/١٥٧شرح الشافية : ينظر )٥(



  

  

  ٦٩  

  ]لمندوبا[

ْنُدوبِ ] و١٥[وَقِد اسَتعَمُلوا ِصيَغَة : "قوله
َ
  ".النِّداِء يف امل

ْنُدوبُ 
َ
َل َعَليِه امل   .َوَوْجُهُه أَنـَُّهَما َلّما اشتَـرََكا يف بَاِب االْخِتَصاِص محُِ

تَـَفجَُّع َعَليِه بـ : "قوله
ُ
  )".وا(أو ) يا(وهو امل

ــُع َعليــهِ : "قولــه تَـَفجَّ
ُ
بـــ :  "، وقولــه)انفجعــُت علــى زيــدٍ : (و قولــكيَــدُخُل فيــه حنــ" امل

  .َخرََج عنه ذلك)" وا(أو ) يا(

  )".وا(واْخَتصَّ بـ : "قوله

ــا، إذا َقَصــُدوا  ــوا لَــُه َحْرًفــا َنص� شــُهوِر يف النِّــَداِء، وَجَعُل
َ
ــوه علــى اللَّفــِظ امل كــأنـَُّهم َمحَُل

  .النُُّصوِصيَّة عليهِ 

َناَدىوُحْكُمُه يف اإلعَراِب والِبنَ : "قوله
ُ
  ".اِء ُحْكُم امل

َألنـَُّهـم َكَمـا َمحَلُـوه علــى َلفِظـِه أْجـَرْوه ُجمْـَراُه يف تفاصــيله، فـإْن َكـاَن ُمفـَرًدا ُضــمَّ، وإْن  

  .)١(َكاَن َطِويًال ُنِصَب، وكذِلَك َتواِبُعُه، على َما تـََقدَّم

  .)٢("ولَك زِياَدُة األَِلِف يف آِخرِهِ : "قوله

ـــوِت، َفَجـــوَّزوا الزِّيَـــادَة لِـــذلَك، وكانـــِت األَلِـــُف  وذلـــَك ألنَّ َغَرَضـــُهم بـــِه َتطِويـــُل الصَّ

، َوزِياَدُ�ا َأكثـَرُ  ا َأَخفُّ   .َأْوَىل، َأل�َّ

  .)٣()"واغالَمُكُموه(، )واغالَمِكيه: (فإْن ِخْفَت اللَّْبَس قُلتَ : قوله

ــذَكَِّر، ولــو قلــت) واغالَمكــاه: (وذلــك ألنّــك لــو قُلــتَ 
ُ
ــِبَس بامل ) واغالَمُكمــاه( :ألُل

، وكـــذِلَك مـــا أْشـــبَـَهُه، فُعـــِدَل َعـــِن األَلـــِف إىل اليـــاِء يف اَألوَِّل، ألنَّ الكـــاَف  ثـَىنَّ
ُ
ـــِبَس بـــامل ألُل

  .مكسورٌة، وإىل الواِو يف الثَّاين، ألنَّ ِميَم اَجلْمِع َأصُلها الضَّمُّ 

                                                        
  ).توابع املنادى(يف : أي )١(
  ).وا زيدا: (يف آخر املندوب، حنو: أي )٢(
خاطبة، واملخاطبني) ُغالم(يف ندبة : أي: "يف ث بعده )٣(

ُ
  ".امل



  

  

  ٧٠  

  ".ولك اهلَاُء يف الَوقفِ : "قوله

ـــْكِت الـــيتَّ تَلَحـــ: يعـــين ، وال َتُكـــوُن إال يف هـــاَء السَّ ـــدِّ
َ
ُق لَِبيـــاِن اَحلرَكـــِة، َأو َحـــْرِف امل

  .الَوْقفِ 

عُروُف، فال يـَُقال: "قوله
َ
  )".وا رُجَاله: (وال يُنَدُب إالَّ امل

وذلك َألنَّ الَغَرَض بالنُّدبَِة اإلْعالُم بالتـََّفجُِّع، وإقاَمـُة الُعـذِر، أو أَحـُدُمهَا، وذلِـَك ال 

  .)١(عُروفٍ َحيُصُل ِبَغِري مَ 

  ".،ِخالًفا لُيونسَ )وازيُد الطوياله: (وامَتنَع مثلُ : "قوله

ـا َجـاءَت الصِّـَفُة بَعـَد َكَمالِـِه، ويُـوُنس نُدوُب، وإمنَّ
َ
 )٢(وذلك ألنَّ االسَم اَألوََّل ُهو امل

وُصوفِ : مل يَنظُر إىل هذا، وقال
َ
  .الصَِّفُة َكاجلُزِء ِمَن امل

النِّــداِء، ِإالَّ َمــع اســِم اِجلــنِس، واالســِتَغاثَِة، واإلَشــاَرِة، وَجيُــوُز َحــذُف َحــرِف : "قولــه

  )".أيُّها الّرُجلُ (، و )٣( يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا: والنُّدبَِة، حنو

ِلَدالَلــِة الَقرِيَنــِة َعليــِه، وأّمــا اســُم اجلِــنِس َفــَألنَّ أصــَلُه أْن يـَُنــاَدى  بـــ ] ظ١٥[وذلــك 

  فقد ُحيَذُف عنُه َمـا تـََرى، ) يا َرُجلُ : (لى َما تَقدَّم، فإذا قيل، ع)يا أيُّها الّرُجل(

                                                        
اإلنصــاف : ينظــر). واراكبــاه(، )واغالمــاه: (خالفًــا للكســائي والفــراء، فقــد ُحكــي عنهمــا جــواز ندبــة النكــرة، حنــو )١(

  .٣٧٦) رسالة(، واملنهاج يف شرح مجل الزَّجَّاجي )٥١م( ١/٣٦٢
، ومعجــم ٥٣-٥١طبقــات النحــويني واللغــويني : تنظــر ترمجتــه يف) هـــ١٨٢ت( يــونس بــن حبيــب، الضــيبِّّ بــالوالء )٢(

  .٤/٢٧٥، واملقتضب ٢/٢٢٦الكتاب : وينظر رأيه يف. ٦٧-٢٠/٦٤األدباء 
  .١٢/٢٩سورة يوسف  )٣(
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َفَكرُِهــوا َحــذَف َحــرِف النِّــَداِء أيًضــا، لِــئالَّ يكثــَر احلَــذُف، فيقــُع اإلخــالُل، وكــذلك اســُم 

ـَط، كراهيَـَة اجتمـاِع تعـريَفِني، ُمثَّ َحـَذُفوا ا) يا أيُّهـذا: (، ألنَّ َأصَلُه َأْن َتقولَ )١(اإلشارة ملتوسِّ

ــــم قــــدَُّروا الثَّــــاين رُُه بَعُضــــهم )٢(إّمــــا ألنَّ التَّعــــرِيَفِني ُخمتلفــــاِن، أو َأل�َّ ــا َكمــــا يـَُقــــدِّ يف  )٣(ُمْنَتِفًيــ

  .وأَمَّا املستغاُث واملنُدوُب، فألنَّ معناُمهَا يـَُناِيف اَحلْذفَ . العَلمِ 

  .)٦()"اَأْطرِق كر (، و )٥)(٤()أْصِبْح َلْيلُ : (وَقْد َشذَّ : "قوله

  .هذا كاَجلواِب َعن ُسؤاٍل ُمَقّدٍر؛ ألّ�ا أمساُء ِجْنٍس، وَقد ُحِذَف َعنهما اَحلْرفُ 

َنادى ِلِقَياِم َقرِيَنٍة َجَواًزا، حنو: "قوله
ُ
  .)٧("َأال َيْسُجُدوا: وَقْد ُحيَذُف امل

ـــٍة،  ـــد تـََقـــدََّم َأنَّ املفعـــوَل ُحيْـــَذُف ِلَقريَن ـــَد يف َحـــْذِف وذلـــك ألنَّـــه َمفُعـــوٌل، وَق َفـــَال بـُْع

َناَدى
ُ
  .امل

  ]المنصوب على شریطة التفسیـر[

                                                        
ابـُن خالفًا للكـوفيني، إذ جييـزون حـذَف حـرِف النـداء مـع اسـم اإلشـارة، اعتبـاًرا لكونـه معرفـًة قبـَل النـداِء، واختـاره  )١(

  .٢/٤٨٤، واملساعد ١/٣٨٧، وشرح الرضي ١٧٩التسهيل : ينظر. َمالكِ 
  .وهو تعريف اإلشارة )٢(
  .٢٢٧، واإليضاح العضدي ٤/٢٠٥املقتضب : ينظر. وهو املربد ومن تابعه )٣(
كا�ـا هذا القول ألمِّ ُجنُدٍب، زوج امرئ القيس بـن حجـر الكنـدّي حـني تزوَّجهـا، وأبغضـته مـن ليلتهـا، وكرهـت م )٤(

، فـذَهَب قوُهلـا "أصـِبْح ليـلُ : "أصبحَت أصبحَت، فريفع رأسـه، فـإذا الليـل كمـا هـو، فتقـول: معه، فجعلت تقول

  .١/١٩٢، ومجهرة األمثال ٢/٢٣٢جممع األمثال : ينظر.مثالً 
: وهــو قــول لشــخص وقــع يف الليــل علــى نــائم مســتلق، فخنقــه، وقــال)". افتــِد خمنــوقُ (و: "بعــده ٩٦ويف الكافيــة  )٥(

ــدَّة: افتــِدخمنوُق، أي : ينظــر. يــا خمنــوُق، وهــو مثــٌل ُيضــرُب يف احلــثِّ علــى ختلــيص الرجــل نفســه مــن األذى والشِّ

  .١/٢٦٥، واملستقصى ٢/٤٥١جممع األمثال 
  ".أْطرِْق كرا إّن النعاَم يف الُقَرى: "هذا القول من أمثال العرِب، ومنهم من ُيكمُله فيقولُ  )٦(

بالضَّـّم، وهــو ذكــر احلُبــارى، ويكـوُن طويــَل العنــِق، وُيضــرُب ) يــا حــار: (علــى مـذهب قــوهلم )كــروان(تــرخيم ): كـرا(و

، ١/١٩٤، ومجهـــرة األمثـــال ١/٤٣١جممـــع األمثـــال : ينظـــر. املثـــُل ملـــن يتكـــربُّ وقـــد تواضـــع مـــن هـــو أشـــرف منـــه

  .١/٢٢١، واملستقصى ٣٩٥
حــرف ) َأالَ (، وأيب جعفــر وغـريهم، وهنــا تكــون هــذه قـراءة الكســائي، وعبــد اهللا بـن عبــاس. ٢٧/٢٥سـورة النمــل  )٧(

، ومعجــم القـــراءات ٢/٢٥٣، والنشــر ٢/١٥٦الكشــف : ينظــر. حــرف نــداٍء، واملنــادى حمــذوفٌ ) يــا(تنبيــٍه، و 

٤/٣٤٦.  
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، وهــو كــلُّ اســٍم بَعــَدُه )٢(مــا ُأْضــِمَر َعاِملُــُه علــى َشــرِيَطِة التَّفِســريِ : )١(الثَّالِــثُ : "قولــه

ُهُه مشتِغٌل عنه بضِمريِه أو متعلِّقِه، لو ُسلَِّط عليه ُهو، أو ُمَناِسُبُه َلَنَصبَ    ".هُ فعٌل، أو ِشبـْ

قُصودُ " كلُّ اسمٍ : "قوله
َ
لَيْخـرَُج َعنـُه َمـا بَعـَدُه اسـٌم، أو " بعَدُه ِفعـلٌ : "وقوله. هو امل

ار(، و )زيـٌد منطلِـقٌ : (َغريُُه، حنـو : ليَـدُخَل فيـه ِمثـُل قـوهلِِم" أو شـبُههُ : "وقولـه). زيـٌد يف الـدَّ

). زيــًدا ضــرْبتُ : (لَيخــرَُج مثــلُ " ُمشــَتِغٌل َعنــُه ِبَضــِمريِهِ : "وقولــه). أزيــٌد أنــت حمبــوٌس عليــه؟(

لـو ُسـّلط عليـه هـو أو : "وقوله). زيًدا ضربُت ُغالَمهُ : (ليدُخَل فيِه حنوُ " أو متعلِِّقهِ : "وقوله

، ألنَّه ال يَعَمُل ما بعَد االستفهاِم ِفيَما )زيٌد هل َضَربـَْتُه؟: (احِرتَاٌز من مثل" ُمَناِسُبُه لَنَصَبهُ 

َلهُ    .قَـبـْ

، )زيــًدا َضــَربـُْتُه، أو مــررُت بــِه، أو ضــربُت غالَمــُه، أو حبســُت عليــه: (حنــو: "قولــه

  ".ضربُت، وجاوزُت، وأهْنُت، والَبْستُ : يُنَصُب بفعٍل يفّسرُه ما بعده، أي

ـا انَتَصـَب َألنَّ مــا بعـَدُه قريَنــٌة تـدلُّ علــى الِفْعـِل  النَّاِصــِب لَـُه، وَمل َيِصــح ] و١٦[وإمنَّ

  .، ألنَّ الِفْعَل ال َيسَتِقيُم إعَماُلُه إعمالْنيِ ِمن ِجَهٍة واحدةٍ )٣(ا مبا بَعَدهَأْن يُكوَن َمنُصوبً 

ُر إْن أَْمَكـَن تقـديرُُه ِمثـَل الِفعـِل املـذُكوِر كـاَن َأْوَىل، وإن مل : "قال الشيخ وهـذا املقـدَّ

، فإْن مل ُميِكْن َفمعَناُه مع معمولِ    ِه الَعـامِّ، فـإْن ُميِكْن َفمعَناُه مع َمعُموِلِه اخلَاصِّ

                                                        
  .الثالث من املواضع اليت جيب فيها حذُف عامل املفعول به: أي )١(
  ).املنصوب على االشتغال(ويسمى أيًضا  )٢(
، )١٢م( ١/٨٢اإلنصــاف : ينظـر. هب البصـريني، وذهـب الكوفيّـوَن إىل أنّـه منصـوٌب بالفعـِل بعـدههـذا علـى مـذ )٣(

  .٢/٧٢، وحاشية الّصبَّان ١/٤٠٦وشرح الرضي 
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الَبَسةُ 
ُ
  .)١("مل ُميِكْن فامل

زيــًدا ضــربُت ): (والثَّالـث(، )زيــًدا َمـَرْرُت بــه): (والثَّــاين(، )زيــًدا ضـربـُْته): (فـاَألّول(

  ).زيًدا ُحِبْسُت عليهِ ): (والرَّابعُ (، )غالَمه

  ".هِ وُخيَْتاُر الرَّفُع باالبتداِء ِعنَد َعَدِم َقرِيَنِة ِخَالفِ : "قوله

خَتاِر والالَّزِم، والَقراِئِن املسوِّيَِة بـَْنيَ اَألْمـَريِن، علـى : يعين
ُ
ِعنَد َعدِم َقراِئِن النَّصِب امل

ــٌري، والرَّفــُع أجـــَودُ : "قــال ســيبويه). زيـــٌد ضــربُتهُ : (مــا ســيأيت، ومثالُــه ، )٢("النَّصـــُب َعــَرِيبٌّ َكِث

ا كان أجَوَد ألنَّه ليَس َمَعُه َتقِديرٌ    .، وَال َحذٌف، ويف النَّصِب يَلَزُم التَّقِديُر واَحلذفُ وإمنَّ

  ".للُمَفاَجأةِ ) إذا(مع َغِري الطََّلِب، و ) أّما(كـ   )٣(أو ِعْنَد وجوِد أقَوى منها: "قوله

، )قــام زيــٌد وإذا عمــٌرو يضــربُُه بكــرٌ (، و )قــام زيــٌد وأّمــا َعْمــٌرو فَقــد ضــربـُْتهُ : (ومثالــه

ـا وجـدت  -كمـا سـيأيت–رينٌة ُخيَتاُر َمعَها النَّصُب ق) قام زيدٌ : (فإّن قولك
َّ
، )أّمـا(إال أنـَّه مل

، وَقد َكاَن الِقيـاُس )٤(فواضحٌ ) إذا(للمفاجأِة، تـََرجََّح الرَّفُع؛ َألنـَُّهما من قرائِنِه، أّما ) إذا(و 

ــُب َمعَهــــا للُمفاَجــــأِة، َألنَّــــه ال يـََقــــُع بعــــَدها إالَّ  بَتــــدأُ عنــــَدُهم،  يَقتِضــــي أْن ال جيــــوَز النَّصــ
ُ
امل

  .أكثُر ما يَقُع بَعدَها املبتدأُ ) أّما(وكذلك 

ـــا قـــال إذا كانَـــت َمـــَع الطَّلـــِب الَّـــذي هـــو أَحـــُد ) أّمـــا(ألّن " َمـــَع َغـــِري الطَّلـــبِ : "وإمنَّ

ــا، كقولــــك ــِب، ال تقــــَوى ملقاَوَمتِــــِه، بــــل يكــــوُن هــــَو ُمَرجًَّحــــا َعليهــ أّمــــا زيــــًدا : (قَــــراِئِن النَّصــ

َناَقضــــِتِه، إال )فأكرِْمـــهُ 
ُ
ــربًا، مل ــُب ال يصــــُلُح خــ ــُب َخبَـــــًرا لــــه، والطَّلــ ، ألنـّـــه إذا ُرِفــــَع كــــاَن الطَّلــ

  .بتأويٍل بعيٍد وهو تقديُر الَقولِ 

                                                        
  .٣٥شرح ابن احلاجب  )١(
  .١/٨٢،١٤٨الكتاب  )٢(
  .١/٣٥٤الفوائد الضيائيَّة : ينظر. عند وجود قريَنٍة للّرفع هي أقوى من قرينِة النَّصب: أي )٣(
ألّن أولويـَة العطـِف علـى : "للمفاجـأة) إذا(معلِّـال تـرجيح الرفـع بعـد  ١٠٨كذا يف ث، وقال ركن الدين يف الوافية   )٤(

ُح الّرفُع على النَّصب لعدِم اسـتلزامِه حـذف ) إذا(اجلملِة الفعليِة تُعارضُها نُدرُة وقوِع الفعِل بعد  للمفاجأة، فيرتجَّ

  ".الِفْعلِ 
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، وبعـد َحـرِف النَِّفـي، )١(وُخيَتاُر النَّصُب بالَعطِف على ُمجلَـٍة ِفعليَّـٍة للتَّناُسـبِ : "قوله

ـــــِف االســـــتفهاِم، و  ـــــرطيَّ ) إذا(وأَل ــثُ (ة، و الشَّ ـــ ـــــُع )َحْي ــــي َمَواِق ـــــِر، والنَّهـــــي، ِإذ هـ ، ويف اَألْم

  ".الِفْعلِ 

  ).الَقوَم َحىتَّ عبَد اهللا لِقيُتهُ ] ظ١٦[َلَقْيُت (حنُو ): فاألوَّلُ (

  ).ما زيًدا ضربُتهُ (حنُو ): والثَّاين(

  .)٢()آخلُواَن أُِكَل عليِه اللَّْحُم؟(ومنه ) أعبَد اهللا ضربته؟(حنُو ): والثَّالثُ (

  حنو): والرَّابع(

  

  )٣(فَـَقاَم ِبَفأٍس بـَْيَن َوْصَلْيِك َجاِزرُ   إذا ابَن أبي ُموَسى ِبالًال بَلغِتهِ 
  

  ).حيُث زيًدا جتُدُه فأكرِْمهُ (حنُو ): واخلامسُ (

  ).زيًدا اضرْبهُ (حنُو ): والّسادسُ (

  ).بشًرا ال َتْشِتْم َأَخاهُ (حنُو ): والّسابعُ (

ــَفِة، مثـــــل وِعْنـــــَد َخـــــوفِ : "قولـــــه ـــ َفّســـــِر بالصِّ
ُ
ـــــُه : َلـــــبِس امل ـــــْيٍء َخلْقَن ِإنَّـــــا ُكـــــلَّ َش

  )٤(.ِبَقَدرٍ 

                                                        
الفوائـــد الضـــيائية : ينظـــر. التَّناســـِب بـــني اجلملـــِة املعطوفـــِة واجلملـــِة املعطوفـــِة َعليهـــا يف كو�مـــا فعليتـــني لرعايـــة: أي )١(

١/٣٥٦.  
  .١/١٠٣الكتاب : ينظر )٢(
  .٢١٨، ومسط الآليل ٣/٣٠٠، والكامل ٢/١٠٤٢ديوانه : البيت من الطويل، لِذي الرُّّمة، يف )٣(

) إذا(على أنَّه مفعول به لفعل حمذوف بعـد ) ابنَ (إذ نصَب " بالًال بلغته إذا ابَن أيب موسى: "والشاهد فيه قوله

  ).بـََلْغِتهِ (الّشرطّية، يفسِّره املذكور بعده 
  .٥٤/٤٩سورة القمر  )٤(

خـربُُه، وقـد نسـب ابـن جـين قـراءة الرفـع إىل أيب ) خلقنـاه(يقـرأ بـالّرفع والّنصـب، فـالّرفع علـى االبتـداء، و ) كـلّ (و

احملتســب : ينظــر). خلقنــا(وقــراءة النصــب هــي املشــهورُة، وقــدَّروا . الرفــع هنــا أقــوى مــن النصــب: لالســّمال، وقــا

  .٢/٧١، ومشكل إعراب القرآن ٣/٢٩٨، وإعراب القرآن، للنحاس ٢/٣٠٠



  

  

  ٧٥  

ُ مــع  ــا يَتَعــنيَّ قُصــوَد هــو اإلخبــاُر بأنَّــُه تعــاىل َخَلــَق ُكــلَّ َشــيٍء، وهــذا إمنَّ
َ
وذلـك ألّن امل

ــِب  َر )ُكــــلَّ (َنْصــ عــــَىن، وهــــو إذا قُــــدِّ
َ
ــربًا        ) نَــــاهُ َخَلقْ (، ولــــو ُرفِــــَع الْحَتَمــــَل الَكــــالُم هــــذا امل خــ

َر ِصـَفًة لــ )ُكلُّ (لـ  ، هـذا )١()ِبَقـَدرٍ : (، واخلَبَــُر قولُـه)شـيءٍ (، والْحَتمَل خالفَـُه، وهـو إذا قُـدِّ

  .واهللا أعلم. معىن كالمه

  )".زيٌد قاَم وعمًرا أكرْمُتهُ : (ويستوي األْمَراِن يف ِمثلِ : "قوله

ــَة األوىل ذاُت َوجَهــنيِ  امسيَّــٌة بــالنَّظِر إىل اجلملــة الُكــربَى، وِفْعليَّــُة : وذلــك ألّن اُجلْمَل

بـــالنَّظِر إىل اُجلْملـــِة الصُّـــغَرى، َفـــإْن َرَجَحـــْت َقرِينـــُة الّرفـــِع باألْصـــِل، رَجَحـــْت َقرِينـــُة الَّنْصـــِب 

  .)٢(بِالُقربِ 

ــرطِ : "قولــه ــُب النَّصــُب بـَْعــَد َحــْرِف الشَّ  إْن زيــًدا: (وَحــْرِف التَّحِضــيِض، مثــل )٣(وجيَِ

  )".أالّ زيًدا ضْربَتهُ (، و )ضربَتُه َضرَبكَ 

  .وذلك ألّ�ا حروٌف مل يـََقْع بـَْعَدها إالّ األفْـَعالُ 

  ".ِمْنهُ ) أزيٌد ُذِهَب ِبِه؟(وليس مثُل : "قوله

  :ِمْن َهذا الَباِب، وبيانُُه مْن وْجَهنيِ : أي

فيِه شيًئا، ألنّه يْقَتِضـي  لو مل َيْشَتِغْل مل يـََعملْ ) ُذِهبَ (أّن الِفعَل، وهو ): أحُدمها(

  .َمرُفوًعا، ومل يعمِل الفعُل رفًعا فيما قبله

يعمـُل فيمـا قبلَـُه، َملْ َيُكـْن ِمنـُه أيًضـا، ألّن َعَملَـُه ) ُذِهـبَ (أنّه لو ُسلَِّم أّن ): الثاين(

  .رفٌع واملشروُط النَّصبُ 

                                                        
  .كان بَقَدرٍ : أي )١(
هلـا حمـلٌّ مـن اإلعـراِب، ميتنُع النصُب هنا؛ ألنّه يلـزُم عطـَف مجلـٍة : وقال األخفش. هذا قول سيبويه: "يف ث بعده )٢(

  .٤١٩-١/٤١٨، واملساعد ٨١، والتسهيل ١/٩١الكتاب : ينظر". على مجلة ال حملَّ هلا من اإلعراب
، ألّن حكَمهــا اختيـار الرفــع مــع غــري الطلــب، واختيــار النَّْصــِب )أّمــا(، دون )لــو(و ) إنْ : (املــراد بــه: "قـال اجلــامي )٣(

  .١/٣٦٠الفوائد الضيائية ". مع الطلب



  

  

  ٧٦  

  .)١("فالرَّفُع الزمٌ : "قوله

  .أو مفعوُل ما مل ُيسّم َفاِعلهُ وذلك على أنّه مبتدأٌ، أو َفاعٌل، 

  ].و١٧[ )٢("وَُكلُّ َشْيٍء فَـَعُلوُه ِفي الزُّبُرِ : وكذلك: "قوله

َرادَ : أي
ُ
وُكـلُّ شـيٍء َمفُعـوٍل هلُـم ثَابِـٌت ِيف الزُّبُـِر، ولـْو  : ليس منه أيًضا، ألّن املعَىن امل

  .، وُهو َفاِسدٌ فَـَعُلوا كلَّ شيٍء يف الزُّبُر: ُجِعَل منه لكاَن التَّقِديرُ 

ـــُدوا: وحنـــوُ : "قولـــه ـــي َفاْجِل ـــُة َوالزَّاِن ـــربّد، )٣(الزَّانَِي
ُ
ـــرِط ِعنـــَد امل ، الَفـــاُء ِمبعـــَىن الشَّ

  ".ومجلتان عند سيبويه

                                                        
  ).أزيٌد ُذهب به؟: (فيجُب الرفُع يف حنو: أي )١(
  .٥٤/٥٢سورة القمر  )٢(
  . ٢٤/٢سورة النور  )٣(

، ٢/١٠٠احملتســب : ينظــر. قــرأ الســبعة، وبنصــبها قــرأ عيســى بــن عمــر، وحيــىي بــن يعمــر، وغريمهــا) الزَّانيــةُ (برفــع 

  .٨/٦،٧، والبحر احمليط ٢/١١٦ومشكل إعراب القرآن 



  

  

  ٧٧  

ــا اتَّفــَق الُقــّراءُ 
َّ
علــى الرَّفْــِع،  -السَّــبعةَ : يعــين -ظــاهرُُه أنّــه ِمــْن هــذا البــاب، ولكــن مل

ــربّدأرشـَد ذلــك إىل أنَّ املقصـوَد غــ
ُ
الَّــذي، والفــاُء : األلـُف والــالّم مبعـَىن : ُري الظـَّاهِر، َفقــاَل امل

، َفلـــْم )٢(، وال يَعَمـــُل َمـــا بـَْعـــَدها ِفيَمـــا َقبلَهـــا)الّـــذي يـــأتِيِين َفلـــُه ِدرَهـــمٌ : (يف قولـــك )١(ِمثُلهـــا

  .َيُكْن ِمْن َهذا الَبابِ 

، )فَاْجلِـُدوا: (زَّانيِة والزَّاِين، ُمثَّ قالوِممَّا يُتَلى َعليُكم ُحْكُم ال: التَّقديرُ : وقال سيبويه

  .)٣(فهي ُمجلٌة أخرى

  ".وإّال فاملخَتاُر النَّصبُ : "قوله

ِلَمــا تقـــدََّم مـــن أنَّ ظـــاِهَرُه، أنّــُه ِمـــْن َهـــذا البـــاِب، وقرينــُة الطَّلـــِب َمَعـــُه، وِهـــَي أقْــــَوى 

  .قراِئِن النَّصبِ 

                                                        
  ".…جيء �ا ملعىن السََّبِبيَّةِ  والفاءُ : "يف ث )١(
  .٢١٢، وشرح الوافية ٢/٢٦٥الكامل : ينظر )٢(
  .١/١٤٢الكتاب : ينظر )٣(



  

  

  ٧٨  

  ]التَّْحذیر[

اتِِّق، حتذيًرا ِممـَّا : ُر، وهو ضمٌري ُمْنفِصٌل، َمْعُموٌل بتقديرِ التحذي: )١()الرَّابع: "(قوله

ِر ِمنُه ُمكرًَّرا َحذَّ
ُ
  ".بعده، أو ذِْكُر امل

ليخـرَُج عنـه املتَِّصـُل، " منفصـلٌ : ")٢(لْيخرَُج َعنُه غـُري الضَّـِمِري، وقولـه" ضمريٌ : "قوله

َمــــْن : (ملــــن قــــال) إيّــــاك: (، حنــــولَيخــــرَُج مــــا لــــيَس كــــذلكَ " اتَّــــقِ : معمــــوٌل بتقــــديرِ : "وقولــــه

: وقولـه). مِن اتَِّقـي؟: (، ملن قال)إيَّاك: (احرتاٌز من حنو قولك" حتذيًرا: "، وقوله)ضرْبَت؟

حّذر منه مكرًَّرا"
ُ
  ).الطريَق الطريقَ : (لَيدُخَل فيِه حنُو قولك" أو ِذكُر امل

  )".إيّاَك واَألَسد: (مثل]: "قوله[

أّ�م ال َجيمُعون بْنيَ ضمريَي الفاعِل واملفعـوِل لواِحـٍد، فَـُعـِدَل ، إالَّ )اتَِّقكَ : (وأصله

، مث َحَذُفوا الِفْعَل ِلَكثَرتِِه يف كالِمِهْم، فَـَعدُلوا عن َلفـِظ الـنَّفِس، النتفـاِء )اتَِّق نـَْفَسكَ : (إىل

: ُل بــه، فقيــلَ موِجِبهــا، َفوَجــَب رجــوُع الضَّــِمِري، َوَوَجــب أْن يكــوَن منفِصــًال، لــزواِل مــا يَّتِصــ

ــَت عليــــه، واملعــــىن)إيـَّـــاك واَألَســــدَ ( ـــن األَســــِد، واتّــــِق اَألَســــد عــــن : ، َعطْفــ اتّــــِق نـَْفَســــَك عـ

  ].ظ١٧. [)٣(نفِسكَ 

  .)٤()"إيَّاك وأْن َحتِْذفَ (و: "قوله

  .بتأويِل االسمِ ) أْن َحتِْذفَ (سواء، ألّن )" إيَّاَك واألَسد: "(هو مثل

  )".الطريَق الطريقَ (و: "قوله

                                                        
وهــذا علــى مــذهب اجلمهــور، خالفًــا البــن درســتويه، . مــن املواضــع الــيت جيــب فيهــا حــذف عامــل املفعــول بــه: أي )١(

  .٢/٥٧١، واملساعد ٢/١٠١١شرح ابن فالح : ينظر. فإنَّه أجاَز إظهار الفعل يف التحذير
  .مكررة يف األصل) قوله(كلمة   )٢(
  .٤/٦٦توضيح املقاصد : ينظر )٣(
عنـدما  وهـذا الَقـوُل يُنَسـُب إىل عمـر بـن اخلطـاب ". إيَّاَي وأْن حيِذَف أحدُكم األْرنَـبَ : "١/٢٧٤يف الكتاب  )٤(

ــا، فـــال حتـــلُّ  ـــِب بالعصـــا، ألّن ذلـــك يقتلهـ ــاُح : "، فقـــالأراد أْن ينَهـــى عـــن َضـــْرِب األرن ـــْذَك لُكـــُم اَألَســـُل والرَِّمـ لُِي

  ).حذف(، وتاج العروس ١٩٥الفصول اخلمسون : ينظر". والسَِّهاُم، وإيّاَي وأْن حيِذَف أحدُكم األرنبَ 



  

  

  ٧٩  

  .نـَُّهْم َجَعُلوا التَّكَراَر كالنَِّائِب عِن الفعلِ كأ

  )".ِمْن َأْن َحتِذفَ (، و )إيّاك من اَألَسدِ : (وتقول: "قوله

، وذلك ألنَّ ُحُروَف اجلـرِّ )ِمنْ (يعين أنَّ لك فيِه عبارًة غَري تلك، َوِهي َأْن جتَِيَء بـ 

  .)١(قياًسا ُمسَتِمر�ا) أنّ (و ) أنْ (ُحتذُف مع 

  )".ِمنْ (؛ المتناع تقديِر )إيّاك األَسدَ : (وال تقول": قوله

جيُز بقولهِ 
ُ
  :فإن احتجَّ امل

  

  )٢(إلى الشَّرِّ َدعَّاٌء وللشَّرِّ جاِلبُ   إيّاَك إيّاَك الِمَراَء فإنَّهُ ] فَـ[

  

، أقرُ�ا أَنَّه على ِخـالِف الِقيَـاِس، واسـتعماِل الُفَصـَحاِء، )٣(فليس فيه ُحّجٌة، ألمورٍ 

  .اَن كذلَك َمل يعتّد ِبهِ وما ك

                                                        
  .٣٨٨املفصل : ينظر )١(
ــــرمحن القرشــــي، يف )٢( ــــد ال ـــبة يف٣١٠معجــــم الشــــعراء : البيــــت مــــن الطويــــل، للفضــــل بــــن عب ــــال نسـ ــــاب : ، وب الكت

، إذ َحـَذَف الشـاعُر حـرَف العطـف، إذ "إيّـاك إيّـاك املـراءَ : "والشـاهد فيـه قولـه.  ٧٠، وكتاب الّالمـات ١/٢٧٩

  .إيّاَك واملراَء، وذلك ضرورة: األصل فيه
أنه لضرورة الشـعر، ومنهـا : أنّه على خالف القياس واالستعمال، ومنها: فليس فيه حجة، ألمور، منها: "ويف ث )٣(

) إيّــاك إيّــاك(احــذر املــراَء، و : منصـوٌب بفعــٍل ُمقــّدٍر، أي) املــراء(أن متــارَي، ومنهــا أّن : مصــدر مبعــىن )املـراء(أّن 

ةٌ    .٣٧شرح ابن احلاجب : ينظر". من املكرَِّر، وهو مستقلٌّ، وما كان حمتمًال مل يكن فيه ُحجَّ



  

  

  ٨٠  

  ]المفعول فیه[

فُعوُل فيه: "قوله
َ
  ".هو َما ُفِعَل فيِه ِفعٌل مذكوٌر، ِمْن َزَماٍن أو َمَكانٍ : امل

يَـــوُم : (احـــرتاٌز مـــن حنـــِو قولـــكَ " مـــذكورٌ : "وقولـــه. يُعـــمُّ " مـــا ُفِعـــَل فيـــِه ِفْعـــلٌ : "قولـــه

. ُل فيـه الفعـُل، ولكنَّـُه مل يُفَعـْل فيـه ِفْعـٌل مـذكورٌ ممـَّا يُفَعـ) يوُم اجلمعة(، فأّن )اُجلمَعِة َحَسنٌ 

  .إشارٌة إىل أْقَساِمهِ " ِمْن َزماٍن َأو َمكانٍ : "وقوله

  )".يف(وشرُط نصِبِه تقديُر : "قوله

ا لو ُوِجَدْت وجَب اخلَفُض �ا، فإذا ُحِذَفْت تـََعدَّى الِفعُل، فَـَنَصبَ    .وذلك أل�َّ

  ".تـَْقَبُل َذِلكَ  )١(هاوظُُروُف الزَّماِن كلُّ : "قوله

َهـا ) يف(النَّْصَب بتقديِر : أي من غِري تـَْفِصيٍل، وَذلَك ألنَّ االفْـَعـاَل الـَِّيت تـَتَـَعـدَّى إليـْ

 ِ َعنيَّ
ُ
ِ، َفتَعدَّت إىل امل َعنيَّ

ُ
  .وتـَْقَتِضيها، هلا َدالَلٌة على الزََّماِن امل

َهًما َقِبلَ  )٢(وَظْرفُ : "قوله   "، وإالَّ َملْ يـَْقَبلْ )٣(املكاِن إْن كاَن ُمبـْ

 ٍ ا يْقَتِضي َمَكانًا غَري ُمَعنيَّ َعيَّنِة، إمنَّ
ُ
  .وذلك ألّن الِفْعَل ال يدلُّ على األْمِكَنِة امل

َهُم بِاِجلَهاِت السِّتّ : "قوله ُبـْ
َر امل   ".وُفسِّ

اَم، وخْلَف، وَميَني، وِمشَال، وما أْشَبه ذلك: وهي   .)٤(فوَق، وحتت، وقدَّ

َل عليه]: "و١٨[قوله    ".، وشبـُْهُهما، إلْ�اِمهَما)َلَدى(، و )ِعْندَ ( )٥(ومحُِ

  ).ُدونَ (و ) َمعَ : (هذا َكَما ذََكَرُه، والَّذي ُيْشِبُهُهَما حنو

  ". ولفُظ مكاٍن، لكثرتِهِ : "قوله
                                                        

ُبـَْهمُ  والزَّمانُ : "٢/١٢قال الرضي يف شرحه . ُمبـَْهُمَها ومؤقـَّتـَُها: أي )١(
هـو الّـذي ال حـّد لـه حيُصـرُُه معرفـًة كـان أو : امل

و ) ليلــة(و) يـوم(هـو الــذي لـه �ايـة حتصــره، كــ : ، والزمــان املؤقـَّتُ )احلـني والزمـان(و ) حـني وزمــان: (نكـرًة، مثـل

  ).يوم اجلمعة(
  ).ث(، وما أثبته من "وظروف: "يف األصل )٢(
  ).يف(أي قِبَل النصب بتقدير  )٣(
  .٨١املفصل  :ينظر )٤(
ُبـَْهِم من املكانِ : أي )٥(

  .على امل



  

  

  ٨١  

  ).َجَلْسُت َمَكاَنكَ : (وذلك يف حنو قوِلكَ 

  )".َدَخْلتُ (وما بعد : "قوله

ع: أي
ُ
ارَ : (يـََّنِة، حنومن األمكنِة امل   .، وذِلَك ِلكثرتِهِ )١()دخلُت الدَّ

  ".على األَصحِّ : "قوله

  .)٢(من َذِلَك مفعوٌل بهِ ) َدَخلتُ (ما يَقُع بعَد : إشارٌة إىل أّن ِمنـُْهم َمن يـَُقولُ 

؟، َفَمـْن رَأى أنـَّه ) َدَخلْـتُ (والنََّظُر يف : "الشيخ] قال[ ـُر ُمتَـَعـدٍّ َهـْل هـو متعـدٍّ َأو َغيـْ

ار(ُري متعدٍّ حكم بأّن غ   .)٣("َظرٌف، ومن َرَأى أَنَّه َمَتعدٍّ َحَكَم بَأنَّه َمْفُعوٌل ِبهِ ) الدَّ

ــريِه، وُهـــــَو  ــــُه َعلـــــَى َنِظـــ ، محـــــًال لَـ ــــه غـــــري متعـــــدٍّ ، ونَِقيِضـــــِه، وهـــــو )ُعـــــْدتُ (واحلـــــقُّ أنّـ

  ).َخَرْجتُ (

  ".ويـُْنَصُب ِبَعاِمٍل ُمْضَمرٍ : "قوله

ْن َقالَ )اجلمعةِ  يومَ : (وذلك يف حنِو قولك
َ
  ).َمَىت ِسْرَت؟: (، مل

  ".وعلى َشرِيَطِة التـَّْفِسريِ : "قوله

ْفُعــــوِل بِــــهِ 
َ
ــا تَقــــدَّم يف امل ــاَرًة، )٤(وذلــــك علــــى حنــــِو َمــ ــاَرًة، وَنْصــــُبُه تَــ ــاُر َرفْـُعــــُه تَــ ، فُيخَتــ

ــارًة، كقولـــك ـــُب َنْصـــُبُه تَـ ـــَراِن تَـــاَرًة، وجيَِ أيـــوَم (، و )فيـــهِ  يـــوُم اُجلْمَعـــِة ِســـْرتُ : (ويســـتوي األْم

ـــبت ســـاَر فيـــِه (، و )يـــوَمُ◌ اُجلمعــِة ســـاَر فيـــِه عبـــُد اهللا(، و )اُجلْمَعــِة ِســـْرَت فيـــِه؟ يــوَمُ◌ السِّ

  ).وإْن يوَم اجلمعِة ِسْرَت فيِه ِسْرُت فيه(، )عمٌرو

  ]المفعول لـه[

ـــِه ِفْعـــٌل َمـــذُْكوٌر، مثـــل: املفعـــول لـــه: "قولـــه ـــ: (هـــو مـــا ُفِعـــَل َألْجِل ، و )اضـــربُته تأِديًب

  )".قَـَعْدُت ِعِن اَحلْرِب ُجبًنا(

                                                        
  .١/٢١٨، وشرح األمشوين ٢/٢٥٣، وارتشاف الضَّرب ١/٣٥الكتاب : ينظر). َذَهْبُت الشَّام: (ومثله )١(
، واألَمـــايل ٥٥، واملســـائل املشـــكلة ٤/٣٣٧املقتضـــب : ينظـــر. هـــذا مـــذهب األخفـــش واجلرمـــي واملـــربد والفارســـي )٢(

  .١/٢١٨، وشرح األمشوين ٣٦٨ -١/٣٦٧الشجرّية 
  .٣٨شرح ابن احلاجب  )٣(
  .من التحقيق ٧٥-٧٣ص : ينظر )٤(



  

  

  ٨٢  

ــــه ـــ ـــــــلٌ : "قول ــــِه ِفْع ـــ ـــــــل َألْجِل ـــــــمُّ " مـــــــا فُع ــــه. يُع ـــ ـــــــذُكورٌ : "وقول ـــــــلِ " َم ـــــــْن ِمث ــرتاٌز ِم : احـــــ

ــبُ ( ــــــِين التَّأِديــــ ــــًة لِفْعــــــٍل )أْعَجَب ــــًة لِفْعــــــٍل، فلــــــيَس ِعلَّــ ــــُه ِعلَّــ ــــه، وإْن كــــــاَن َيِصــــــحُّ وقوُعــ ، فإنـَّـ

  .َمذُْكورٍ 

كــوُن ســبًبا للمفعــوِل لَــُه ِيف اخلَــارِِج، وقَــْد َال َيُكــوُن، َفلــذِلَك واعلــْم أنَّ الِفعــَل قَــْد ي

  .َمثََّل ِمبَثاِلْنيِ 

  ".، فإنَّه ِعْنَدُه َمْصَدرٌ )١(ِخالفًا للزَّجَّاج: "قوله

وُخوِلــَف يف ذلــك، ألنَّــه يـُْفَهــُم ) رجــع الَقْهَقــَرى: (مــن قولــك) الَقْهَقــَرى(مثــل : أي

  .َألْجِل التَّأِديبِ : يـُْفَهُم من قولكِمْنُه التـَّْعِليُل، َكَما 

  ".َتقِديُر الالَّم] ظ١٨[وَشْرُط َنصِبِه : "قوله

ا إَذا ُوِجَدْت َوَجَب إعماُهلا؛ ألنَّ ُحُروَف اَجلرِّ ال تُلَغىَ    .وذلك َأل�َّ

َـــا جيُـــوُز َحـــذُفها: "قولـــه َعلَّـــِل، وُمَقارِ  )٢(وإمنَّ
ُ
نًـــا لَـــُه يف إذا كـــاَن ِفْعـــًال ِلَفاِعـــِل الِفْعـــِل امل

  ".الوُجودِ 

  

  

ــُرتَِط ذلـــك، ألنَّ َأْكثـَــــَر َمــــا يكـــوُن احلَامــــُل علــــى الِفْعـــِل َكــــذِلَك، والَغــــَرُض  ـــا اشــ وإمنَّ

الداللــُة علــى َحــْذِف الــالَّم، فكــان اشــرتاُطُهَما دلــيًال علــى َحــْذِفها، فــإذا ُفِقــَدا، أو أحــُدُمهَا 

  .فالُبدَّ من الالَّم

                                                        
، ١١١طبقــات النحــويني واللغـــويني : تنظــر ترمجتـــه يف). هـــ٣١١ت(أبــو إســحاق، إبــراهيم بـــن الّســرّي بــن ســـهل  )١(

هنـا، خيـالف مـا جـاء وما نسبه ابن احلاجب أو غريه إىل الزَّجاج ها . ١٧٢، ونشأة النحو ١/٤١١وبغية الوعاة 

؛ إذ ُيَصـرِّح بـاملفعول لـه وجيعـُل نصـَبُه يف تأويـِل املصـَدِر؛ وهـذا ال يـدلَّ علـى ١/٩٧له ) معاين القرآن وإعرابه(يف 

؛ ألنّــه تقريــٌر لواقــع املفعــول لــه، فهــو مصــدٌر، ولــذا عــربَّ )مفعــوًال مطلًقــا(أو ) مصــدًرا): (املفعــول لــه(أنّــه يســّمي 

َصاِدِر ألّنه ُعْذٌر لوقوِع األمرِ : "ولهبق ١/٣٦٧سيبويه عنه 
َ
  ".هذا ما يـَْنَتِصُب ِمَن امل

  .َحْذُف الالَّمِ : أي )٢(



  

  

  ٨٣  

  ).ِجئُتَك إلكراِمَك يل غًدا وللسَّمنِ : (مثاُل فقداِ�َِما قوُلك

  ).جئتك إلكراِمَك يل: (ومثاُل فقدان األوَّل قوُلك

  ).جئتك إلكراِمي َلَك َغًدا: ()١(]قوُلك[ومثاُل فقدان الثَّاين 

  

                                                        
  .زيادة يقتضيها السياق )١(



  

  

  ٨٤  

  ]المفعول معه[

  ".ًىن املذكوُر بعَد الواِو ِلُمَصاَحَبِة َمْعُموِل ِفْعٍل َلْفظًا، أو َمعْ : املفعول َمَعهُ : "قوله

ــِري الـــواِو، كالَفـــاِء وُمثَّ، وغريهـــا" بعـــد الـــواو: "قولـــه : وقولـــه. ليخـــرَج مـــا وقـــَع بعـــَد غـ

: ، ومل يقــل)زيــٌد وعمــٌرو أَخــَواك: (احــرتاٌز ِممَّــا لَــْيَس َكــذِلَك، حنــو" ملصــاحبِة َمْعُمــوِل ِفْعــلٍ "

ـــــــــــــــــــلُ )معُمـــــــــــــــــــول(مكـــــــــــــــــــان ) فاعـــــــــــــــــــل( ــــِه مث ــــدُخَل فيـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــًدا: (، لي ـــــُبَك وزي   َحْســــــــــــــ

ــَراِد، فَـــاللَّْفِظيُّ مثـــل قولــك" لفًظــا أو معـــًىن : وقولــه). درهــمٌ 
ُ
، )ِجئــــُتكَ : (تـَْفِصــيٌل لِلَعاِمــِل امل

 .)١()ما شأُنَك؟(و ) ماَلَك؟: (واملعنويُّ مثل

جئــُت أنــا وزيــٌد، : (فــإن كــاَن الِفعــُل لْفًظــا، وجــاز العطــُف فالَوْجهــاِن، مثــل: "قولــه

  )".وزيًدا

  .املفُعوِل مَعهُ الرَّفُع بالَعْطِف، والن�صُب على 

َ النَّْصبُ : "قوله   )".ِجئُت وزيًدا: (، حنو)٢(وإالَّ تَعنيَّ

ِر الَعْطــِف، وقــْد جــاَز مثــُل ذلــك مــع معــىن الِفْعــِل، َفهــو يف صــريِح  َ لَِتعــذُّ وإّمنــا تعــنيَّ

  .الفعِل أْوَىل 

  )".ما لزيٍد وعمٍرو؟: (، حنو)٣(فإْن كان معًىن، وجاَز الَعْطُف، تعنيَّ : "قوله

ــاَز وذ ـــْنيَ األّوِل، أّن األّوَل ِفْعـــــٌل صـــــريٌح، فجـــ ــــُه وبـَــ َن ـــه األصـــــُل، والَفـــــْرُق بـَيـْ لــــك ألنَّــ

  .الوجهاِن، وهذا معًىن ليس بفعٍل، َفَضُعفَ 
                                                        

  .فَماَلَك والّتلدَُّد حول َنْجدٍ : ما تصِنُع؟، وما تالبُس؟، قال: ألن املعىن: "يف ث بعده )١(

  "َفَحسُبك والضَّحَّاَك سيٌف ُمَهنَّدُ :  وقال

  : ، وعجزه١/٣٠٨، والكتاب ٦٦ديوانه : َصدُر بيت من الوافر، املسكني الّدارمي، يف): األوَّلُ (

  . أُتوِعُدني وأنت بذاِت ِعرقٍ : ورواية الصدر يف الديوان. وقد غصَّْت تهاَمُة بالرِّجالِ     

  : ، وصدره٢/١١٠٤ديوانه : َعجُز بيت من الطويل، جلرير بن عطّية، يف): واآلخرُ (

  ذا كانِت الهيجاُء وانشقَِّت العصاإ
َ النَّصبُ : أي )٢(   .١٢٠الوافية : ينظر. إْن كاَن الِفعُل َملفوظًا، ومل َجيِز الَعطُف، َتعنيَّ
َ العطفُ : أي )٣(   .تعنيَّ



  

  

  ٨٥  

ــُب، حنــــو: "قولـــه َ النَّصـ ، ألنَّ )َمـــا شــــأُنَك وعمــــًرا؟(و ) َمالَـــَك وزيــــًدا؟: (وإالَّ تعــــنيَّ

  ".ما َتْصَنُع؟: املعىن] و١٩[

ِر العطِف الذي هو األْصلُ فُحِمَل ع: أيْ    .ليه ِعنَد تعذُّ

  



  

  

  ٨٦  

  ]الحال[

ُ هيأَة الفاِعِل أو املفُعوِل بِه لفظًا، أو معًىن : احلالُ : "قوُله   ".ما يُبنيِّ

احـرتاٌز مـن " الَفاعـِل أو املفعـولِ : "وقولُـه. احـرتاٌز مـن التَّمييـزِ " ما يـُبَـّنيُ هيـأةَ : "قوله

ُ اهليــأَة، ــا تُبــنيِّ احــرتاٌز ِمــن أْن يُتــوهََّم " لفظًــا أو معــًىن : "وقولُــه. وَال َختــتصُّ �مــا الصِّــفِة، أل�َّ

  .أنَّ الفاعليََّة واملفعوليََّة يف اللفِظ خاصَّةً 

  )".َضرْبُت زيًدا قائًما: (حنو: "قوله

ـــا، ولـــــك أْن جتعـــــَل  ـــاُل الفاِعـــــل واملفعـــــوِل لفظًــ ـــا(هـــــذا مثــ ــا ) قائًمــ ـــن أيِّهمـــ حـــــاًال مــ

  .)١(ِشْئتَ 

  )".ٌد يف الداِر قائًمازي(و: "قوُله

ــــل املْعنــــِويِّ، ألنَّ التقــــديرَ  ـــاُل الفاِع اِرِ،و : هــــذا مثـ ـــائٌم ) يف الــــّدارِ (اســــتقرَّ يف الــــدَّ قـ

  .َمقاَمهُ 

  )".هذا زيٌد قائًما(و: "قوُله

شاُر إليه قائًما زيدٌ : هذا مثاُل املعنويِّ، ألن املعىن
ُ
  .امل

ُهُه، أو م: وعاِمُلها: "قوُله   .)٢("عناهُ الِفعُل، أو ِشبـْ

ــا  قتِضــي َكونُـه حــاًال، وإمنَّ
ُ
عـىن امل

َ
ْقَتِضــي، وامل

ُ
وذلـك ألنَّ العاِمــَل مـا بــِه يَتَقـّوُم املعــىن امل

، أو املعنويِّ    .يتقوَُّم كونُه حاًال بالِفعِل اللفظيِّ

                                                        
  . َتلِقني فـَْرَدْينِ ] ما[متى :  وقد يكوُن منهما على اجلمع والتَّفريِق، حنو قوله: "يف ث بعده )١(

  )".لقيُتُه ُمْصِعًدا ُمنَحِدًرا]: (حنو[و 

  :، وهو بتماِمهِ ٢٣٤ديوانه : جزء بيت من الوافر، لعنرتة العبسي، يف): األّول(

  رواِنُف إلَيتَـْيَك وُتسَتطارا  متى ما تلقني فـَْرَدْيِن ترُجفْ 

  .١/٢١٨، واألصول ٤/١٦٩املقتضب : ينظر. قْولٌ ): واآلخر(
ِمــن َفحــَوى الَكــالم ِمــن غــِري َتصــريٍح كاإلَشــارِة، والتَّنبيــِه، والنِّــداء، والظّــرِف، واجلــارِّ هــو مــا ُيســتَـْنَبُط : ومعــىن الفعــل )٢(

  .٢/٥٤شرح الرضي : ينظر. وا�رورِ 



  

  

  ٨٧  

  ".وشرُطها أْن َتكوَن نِكرةً : "قوُله

ـا لـو ْمل تُكـْن كـذلك، الْلَتَبسـْت بالصِّـفِة، يف ضـربُت زيـًدا : (مثـِل قولِـكَ  وذلك أل�َّ

  ).الراِكبَ 

  ".وصاحُبها معرفٌة غالًِبا: "قوُله

  .وذلك ألنَّ احلاجَة إىل أحواِل املعارِف أَهمُّ، ِخبالِف النَِّكرِة، فإنَّ وْصَفَها يُغِين 

  ". ، وحنُوه ُمتأوَّلٌ )َمررُت به َوْحَده(، و )١()أْرَسَلها الِعَراكَ (و : "قوُله

  :انِ ويف تأويلِه وجه

ــىن نكــــــــراٌت، أي): أحــــــــُدمها( ــا يف املعــــــ ــــــ ــــًة، ومنفــــــــرًِدا، وهــــــــو الَّــــــــذي يف : أ�َّ ُمعرتِكــــ

َفصَّلِ (
ُ
  .)٢()امل

حــُذوُف، وهــو اختيــاُر : أّن التقــديرَ ): والثــاين(
َ
تَعــَرتُِك الِعــراَك، فاحلــاُل هــو الفعــُل امل

  .)٣(الفارسيِّ 

  ".فإن كان صاحُبها نكرًة، وَجَب تقدميُها: "قوُله

  .)٤(ا لو أتْت ُمؤخََّرًة اللَتَبَسْت بالصَِّفةِ وذلك أل�� 

  ".املعنويّ ] ظ١٩[وال تتقّدُم على العاِمل : "قوُله

  .وذلك ألنَّه ال يقَوى قّوَة الّلفظّي، فإذا تأخََّر َضُعفَ 

                                                        
  :برواية ٨٦شرح ديوانه : جزء بيت من الوافر، للبيد بن ربيعة، يف )١(

  لِ وَلم ُيشِفْق َعلى نغِص الدِّخا  فَأوَرَدها الِعَراَك َولْم يَـُذدَها

  .٤٦٥) نغص(،وأساس البالغة ١/٣٩٩، والنكت ١/٣٧٢الكتاب : وله أيًضا يف

  .إذ وَقَع احلاُل َمعرِفًة مؤولًة بنكرٍة، وذلك كما أوَضَح الشارحُ " أرَسلها الِعَراكَ : "والشاهد فيه قوله
فصَّل : ينظر )٢(

ُ
  .٩١امل

، وبغيـــة الوعـــاة ١/٢١٥إنبـــاه الـــرُّواة : تـــه يف، تنظـــر ترمج)هــــ٣٧٧ت(أبـــو علـــي احلســـن بـــن أمحـــد بـــن عبـــد الغّفـــار  )٣(

  .٢٠٠اإليضاح العضدي : وينظر اختياره يف. ١/٤٩٦
، والتـاج املكلـل ٢/٦١شـرح الرضـي : ينظر. وعند األندلسي والرضي ال جيُب تقدُمي احلاِل على الّنكرِة املتخصِّصةِ  )٤(

  .و٨٧) خمطوط(



  

  

  ٨٨  

  .)١("خبالِف الظَّْرفِ   : "قوُله

أُكـلَّ يـوٍم لـك : (وذلك ألنَّ الظـُّروَف ُمتََّسـٌع فيهـا، لكثَرِ�ـا، فلـذلك جـاَز أْن تقـولَ 

  .، وما أشبَه ذلك)ثوٌب؟

  ".وال على ا�ُروِر يف األصحِّ : "قوُله

، فاحلاُل يف املعَىن له، وحكُمـُه )َمَرْرُت بزيٍد راكًبا: (ووْجُهُه أنّه إذا كان جمروًرا، حنو

، فكـــذلَك مــا هـــ َو يف ُمنســِحٌب علـــى احلــاِل يف املعـــىن، وكمــا ال يـََتقـــدَُّم ا�ــروُر علـــى اجلــارِّ

  .)٢(ُحْكِمهِ 

  .فقد َقَصَد أْن جيعَل الباَب ُكّله واحًدا، والصحيُح ما تـََقدَّمَ  )٣(وَمْن أجاَزهُ 

  ".وُكلُّ ما دلَّ على هيأٍة َصحَّ أْن يقَع حاالً : "قوُله

                                                        
  .ويِّ فإنَّه جيوُز تقدميُُه على عاِمله املعن: أي )١(
ــذهُب أكثــــِر البصــــرينيَ  )٢( ــاح ١/٢١٥، واألصــــول ٤/١٧١، واملقتضــــب ٢/١٤٢الكتــــاب : ينظــــر. هــــذا مــ ، واإليضــ

  .٢٠٠العضدي 
مــررُت ضــاحكًة : (إن كــاَن ا�ــروُر ضــمريًا حنــو: وفّصــَل الكوفيــون فقــالوا. كــابِن كيســان، وابــِن برهــان، وابــِن مالــك  )٣(

ـــِت احلـــاُل فعـــًال حنــــو)�نـــدٍ  ـــدٍ مـــر : (، أو كان ـــعَ ) رُت تضـــَحُك �ن ، ١/١٣٤شـــرح اللمــــع : ينظـــر. جــــاَز، وإّال اْمتَـَن

  .١٤٩، وأبو احلسن بن كيسان وآراؤه ١٤٨-٢/١٤٧، وتوضيح املقاصد ٢/٨٠واألمايل الشجريَّة 



  

  

  ٨٩  

وذلـــك لقياِمـــِه مبعـــَىن احلاليَّـــِة، فـــال حاجـــَة إىل اشـــرتاِط االشـــتقاِق، كمـــا ذهـــَب إليـــِه 

  .)١(بعُضهم

  )"أطيُب منه ُرطًَبا )٢(هذا ُبْسًرا: (مثل" :قوُله

حـاالِن، السـتقالِهلما بداللـِة اهلَْيـأِة، ولْيَسـا ُمشـتقَِّني، والعامـُل ) ُبْسـًرا(، و )ُرطَبًـا(فَـ 

ُر ُمْسَتقيمٍ )٤()َهذا): (ُبْسًرا(العامُل يف : وقيلَ . )٣()َأْطَيبُ (فيهما مجيًعا    .)٥(، وُهَو غيـْ
  

  ]الجملة الحالیة[

  ".وتكوُن مجلًة خربِيَّةً : "هقولُ 

فرِد واجلملةِ 
ُ
ا ُحْكٌم، واألحَكاُم تكوُن يف امل احـرتاًزا " خربيّـةً : "وإّمنا قـال. وذلك أل�َّ

  .من اإلنشائيَِّة، وهي اليت ال حتتِمُل الصِّدَق والكِذبَ 

  ".فاالمسيَُّة بالواِو والضَّمِري، أو بالواِو، أو بالضَّمِري على َضْعفٍ : "قوُله

َرٌة جبـزِء هـذه  -)٦(على األفَصحِ  -الُبدَّ من الواوف ألنَّ احلاَل يف املعـَىن إّمنـا ِهـي ُمقـدَّ

: وأّمـا حنـوُ . اجلملِة الثّاين، فَـَقَصدوا إىل اإلتياِن ِمبا ُيشِعُر باحلاليَِّة داخـًال علـى االسـِم األّولِ 

  .فقِليلٌ  )٧()َكلَّْمُتُه ُفوُه إىل ِيفَّ (

                                                        
  .٢/٧٠شرح الرضي : إىل اجلمهوِر، يف -وإن كان جامًدا -ُنِسَب اشرتاُط اشتقاِق احلالِ  )١(
  ).بسر(لسان العرب : ينظر. أن َيرُطب ِلغَضاَضِتهِ التمُر قبل : الُبْسر )٢(
  .٤٠، وشرح ابن احلاجب ٤٠٣-٤٠٢نتائج الفكر : ينظر )٣(
  .١/٦٨١، واملقتصد ٢٠١اإليضاح العضدي : ينظر. وهذا اختيار الفارسي )٤(
ـِة ) ُبْسـًرا(أّن تفضيل الشـيء علـى نفسـه ال يُعَقـُل إالَّ باعتبـاِر َحـاَلِني وإذا ُجعِـَل : لوجوٍه منها )٥( بَقيَـت ) هـذا(مـن تتمَّ

  .٤٠،٤١شرح ابن احلاجب : ينظر. األفضليَُّة للشيِء على نَفِسِه، باعتباِر حالٍة واحدة
  .٤١شرح ابن احلاجب : ينظر). على األصحِّ : (يف األصل، و ث )٦(
  .٣/٢٣٦، واملقتضب ١/٣٩١الكتاب : ينظر )٧(



  

  

  ٩٠  

ثَبُت بالضَّمِري َوْحَدهُ واملضارُِع : "قوُله
ُ
  ".امل

وذلـك ألنّــه ُمنــزٌل َمنزلــَة اســِم الفاِعــِل لفظًـا ومعــًىن، فــُأجرَي ُجمْــراُه يف االســتغناِء عــن 

  .الواوِ 

  ".بالواِو والضِّمِري، أو بأحِدِمهَا )١(وما ِسواُمها: "قوُله

اشـرتكْت  منفيٌّ، وماٍض منفـيٌّ، ومـاٍض ُمثبَـٌت،] و٢٠[مضارٌع : وهي ثالثُة أقسامٍ 

يف أْن تكــوَن بــالواِو والضَّــمِري، أو بأحــِدِمهَا، وهــو إمَّــا بــالواِو، وإمَّــا بالضَّــمِري، وذلــك ثالثــُة 

ــارْت تســـعًة، وأمثلُتهـــا ــا يـــتكّلُم : (أقســـاٍم، وإذا ضـــرْبَت ثالثـــًة يف ثالثـــٍة صـ جـــاءين زيـــٌد ومـ

قَـد خـرََج غالُمـُه، قَـد َخـرََج جـاءين زيـٌد و (، و )غالُمه، ما يتكلَّم غالُمُه، ومـا يـتكلَُّم عمـٌرو

جــاءين زيــٌد ومــا خــرَج غالُمــه، مــا خــرج غالُمــه، وَمــا َخــرَج (، و )ُغالُمــه، وقــد َخــرَج عمــٌرو

  ).َعْمٌرو

ثَبِت ِمن : "قوُله
ُ
  .)٢("ظاِهَرًة أو ُمقدَّرةً ) َقدْ (وال ُبدَّ يف املاضي امل

ضــي مـــن احلــال، فالظّـــاهرُة  لَِتقريـــِب املا) قَــدْ (وذلــك ألنّــه يـــُدلُّ علــى االنقضـــاِء، و 

قدَّرُة حنُو قوله تعاىل
ُ
  .)٣( َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ َأْو : كما ُمّثَل، وامل

  )".راِشًدا َمهدي�ا: (وجيوُز َحذُف العامِل، كقولَك للمسافرِ "قوُله 

  .وذلك ِعنَد قياِم الَقراِئنِ 

  ".ُأِحقُّه: ، أي)وًفازيٌد أبُوَك َعطُ : (وجيُب يف املؤكِّدِة، حنو"قوُله 

  . وذلك ألنَّ يف األبوَِّة ما ُيشِعُر بالعْطِف، فاسُتغِينَ عن التَّصريح بالعاِملِ 

                                                        
ثَبتِ ما سوى اجلملِة االمسيَِّة، واُجلمل: أي )١(

ُ
ضارِع امل

ُ
شَتملِة على امل

ُ
  .ة الفعلّيِة امل

إنَّ هـذا األخـري : وقيـل. يف املاضـي) قَـدْ (وذهـب األخفـُش إىل عـدِم اشـرتاِط . هذا مذهب أكثر البصـريني، والفـراء )٢(

 ١/٢٥٢، واإلنصــاف ١/٢١٦، واألصــول ١/٢٨٢معــاين القــرآن، للفــّراء : ينظــر. هــو مــذهب الكــوفيني أيًضــا

  .٢/٣٧٠شاف الّضرب ، وارت)٣٢م(
  .١/٢٠٥مشكل إعراب القرآن : وينظر. ٤/٩٠سورة النساء  )٣(



  

  

  ٩١  

  

  .)٢("أن تكوَن مقرَِّرًة ملضُموِن مجلٍة امسيَّةٍ  )١(وَشْرُطها]: "قوُله[

ـدٍة، كمـا يف قولـ : كوذِلَك ليتحقََّق ما ذكرناُه، وإذا مل تكْن كذلَك كانـْت غـَري ُمؤكِّ

، ) زيـٌد أبـوَك ُمنطِلًقـا: (، ولو قُلتَ )جاءين زيٌد راكًبا( مل يسـتِقْم، إالَّ إذا أرْدَت معـىن التَّبَــينِّ

  .واهللا َأعلمُ . وتكوُن حينئٍذ أيًضا َغَري مؤّكدةٍ 

                                                        
  .شرُط احلاِل املؤكِّدةِ : أي )١(
ُهــَو : وشـرُط احلــال املؤّكـدة أن تكـوَن تأكيــًدا ومقـرِّرًة وتابعـًة ملضــموِن ُمجلـٍة امسيَّـٍة، قــال تعـاىل: أي: "يف ث بعـده )٢(

قًا   .٣٥/٣١سورة فاطر ". اْلَحقُّ ُمَصدِّ



  

  

  ٩٢  

  ]التمییز[

  ".َما يرَفُع اإل�اَم املستقرَّ عن ذاٍت مذُكورٍة أو ُمَقدَّرةٍ : الّتمييزُ : "قوُله

سـَتِقرَّ : "وقولُـه. يـَُعــمُّ " ا يَرفَــُع اإل�ـامَ َمـ: "قولُـه
ُ
: احــرتاٌز مـن اإل�ــاِم يف حنـِو قولِــكَ " امل

احـرتاٌز عـــن " عــن ذاتٍ : "وقولُـه. )١(، فإنّـه عـاِرٌض، َفَمـا يرفَـُعـُه لـيَس بتمييـزٍ )أْبَصـرُت عينًـا(

  .يزِ يشتمُل على نوَعي الّتمي" مذكورٍة أو ُمقّدرةٍ : "وقوُله. احلاِل ونظائِرِها

  ".عن ُمفرٍد، مقداٍر غالًبا )٢(فاألّولُ : "قوُله

  ].ظ٢٠[، وسيأيت )خاٌمت حديًدا: (احرتاٌز من حنوِ 

  ".، وسيأيت)ِعشروَن درمهًا: (إّما يف عدٍد، حنوُ : "قوُله

  .يف باب العدِد، ألنّه أَخصُّ بهِ : أي

  ".وإمَّا يف َغريِهِ : "قوُله

يــٍل، أو ِمســاَحٍة، أو َمــا ُهــو مبَنزلِتــِه ِمــن مقــاديَر يف غــِري الَعــدِد، ِمــن َوْزٍن، أو كَ : أي

  .معروفٍة ِعنَد املخاطبنيَ 

  )".رطٌل زيًتا: (مثل: "قوُله

  .هذا مثاُل الوزنِ 

  )".بـُر�ا )٣(قفيزانِ (و : "قوُله

  .هذا مثاُل الكيلِ 

  )".وعلى التَّمرِة ِمثُلها ُزْبًدا: "(قوُله

  .واهللا أعلم. )١(هذا مثاُل املِساحةِ 

                                                        
شـرح : ينظـر. أبصرُت عيًنا جاريًة أو ُمبِصرًَة أو حنومها، فذلك يُبّني ذاتًا مبهمـًة، لكنّـُه لـيس مسـتقر�ا يف وضـعهِ : أي )١(

  .٤٢ابن احلاجب 
ذُكورةِ : أي )٢(

َ
  .متييُز الذاِت امل

. رطـالنِ : َمًنا وَسبعُة أمثـاِن َمنًـا، واملنـا: ِمكياٌل، وهو ثالُث َكْيلَجات، والَكيلجة: مثانيُة َمكاكيَك، واملُكوكُ : القفيز )٣(

  ).مكك(، و )قفز(الصحاح : ينظر



  

  

  ٩٣  

  ".فَـُيفَرُد إن كاَن ِجنًسا: "ُلهقو 

ــِري مـــن ِجنســــهِ ) اجلِــــنسِ (يعـــين بــــ  ، و )الّتمــــرِ (، كــــ )٢(مـــا ُيطَلــــُق َعلـــى القليـــِل والكثــ

  .)٤(، ألنَُّه ال يستقيُم فيِه مجٌع، على ما تقدَّم يف املصادرِ )٣(، فُيفَردُ )الَعَسلِ (

  ".إالَّ أْن تُقَصَد اَألنـَْواعُ : "قوُله

ِتِه، وَقْصِد الداللِة عليهِ فيجُب اجلمُع : أي   .لصحَّ

  ".وُجيَمُع يف غريهِ : "قوُله

  .وِشبِههِ ) قنطاٌر أثوابًا: (يف غِري اجلنِس، حنو: أي

  ".ُمثّ إْن كاَن بتنويٍن، أو بِنوِن التَّثِنيِة، َجاَزِت اإلضافةُ : "قوُله

  . وذلك إلمكاِ�ا، ورفِعها لإل�اِم، كما يف النَّصبِ 

  ".الوإّال فَ : "قوُله

أمَّـــا يف . وإالَّ يُكـــْن بتنـــويٍن أو نـــوِن تـَْثنَيـــٍة فـــال جتـــوُز اإلضـــاَفُة، وذلـــك لتعـــّذرِها: أي

علـى : (وأّمـا يف حنـو. )٥(، فألنَّه ال يستقيُم حذُف النُّوِن، وال إبقاُؤها)ِعشريَن ِدْرَمهًا: (مثل

قـــاِء الّضـــمِري، غـــُري ممكنـــٍة، وإن مـــع ب) ُزبـــًدا(إىل ) مثُلهـــا(فـــألّن إضـــافَة ) الّتْمــرِة ِمثُلهـــا ُزبْـــًدا

  .ُحذَف َفَسَد املعَىن 

  ".، واخلَْفُض أكثرُ )خاٌمت حديًدا: (وعن غِري ِمْقداٍر، يف مثلِ : "قوُله

  .املقاديِر، واإلضافُة األْصُل، فكانت أْوَىل  )٦(]ِمن[وذلَك ألنّه ليس 

                                                                                                                                                               
  .١٨١املقرب : ينظر)". ما يف السماء قدُر راحٍة سحابًا(وحنوه : "يف ث بعده )١(
  ".اسٌم دالٌّ على كثريين خمتلفني باألنواعِ : اجلنس: "٤٨) الّتعريفات(وقال السيد الشريف يف  )٢(
  ).أرطاٌل عسالً (، و )رطالِن َعسالً (، و )عندي رطٌل َعسالً ( :فنقول مثالً  )٣(
  ).املفعول املطلق(أي يف موضوع  )٤(
إنّـه ُيضـاُف إىل غـِري املميَّـز، : ، ولكـن يقـالُ )سـتوكَ (و ) عشـروكَ (ويف هذا التعليـِل نظـٌر، جلـواِز حنـو : "يف ث بعده )٥(

  .١٢٩ة الوافي: ينظر" …فلو أضيَف إىل املمّيِز وَقَع الّلبسُ 
  .ث: زيادة يقتضيها السياق، وهي يف )٦(



  

  

  ٩٤  

، )طـاَب زيـٌد نفًسـا: (حنـوَعن ِنْسبٍة، يف مجلٍة، أو مـا َضـاَهاَها،  )١()والثَّاين: "(قوُله

يعجُبــين طَيُِّبــه أبًــا، وأبـُــوًَّة، : (، أو يف إضــافٍة، حنــو)زيــٌد طيِّــٌب أبًــا، وأُبـُــوًَّة، وداًرا، وِعْلًمــا(و 

  )".هللا َدرُُّه فَارًِسا(، و )وداًرا وِعْلًما

وال ذلِـَك فالّتمييز يف هذا الِقْسِم َعن ِنْسـَبٍة، يُقصـُد �ـا إىل أمـٍر يتعلّـُق باملـذكوِر، ولَـ

ال إ�ـاَم يف واحـٍد منهمـا، ) طاَب زيـدٌ : (قوَلكَ ] و٢١[ْمل َيُكن َمثَّ ما حيتاُج إىل متييٍز، ألنَّ 

ـــا َنَشـــأ مـــن نســـبِة الطِّيـــِب إىل أمـــٍر يتعلَّـــُق بزيـــٍد، وكـــذلك يف اإلضـــافةِ  ، وهـــذا الـــذي )٢(وإمنَّ

  ).متييُز ُمجلةٍ (ُيسّمى 

  ]مطابقة التَّمییز لما هو له[

ــــه ــــُه، ": قولُـ ــاَز أْن يكــــــوَن لــ ـــه، جــــ ــَب عنــ ــــُه ملــــــا انَتَصــــ ُمثّ إْن كــــــاَن امسًــــــا َيِصـــــحُّ َجعلُــ

  .)٣("وملتَعلِِّقهِ 

، وجــائٌز )األبَ (هــو ) زيــدٌ (، فجــائٌز أن يكــوَن )طــاَب زيــٌد أبًـا: (وذلـك حنــو قولــكِ 

واحـٍد مـن ، فجائٌز أن يكوَن لكـلِّ )أُبـُوَّةً : (ِلَمْن وَلَدُه، وكذلك إذا قـُْلتَ ) األبُ (أن يكوَن 

سمَّينيِ 
ُ
  .امل

  ".وإّال فهَو ِلُمتعلِِّقهِ : "قوُله

طـاَب زيــٌد : (وإْن مل يكـِن االسـُم صـاحلًا ِلَمـا انَتَصـَب عنــه، كـاَن ملتعلِِّقـِه، حنـو: أي

  ).داًرا، أو ِعلًما

  ".فَـُيطاِبُق فيهما ما ُقِصدَ : "قوُله

طــاَب زيــٌد أبًــا، : (َصــَب عنــهيف الصُّــورتِني، تقــوُل إذا كــان الّتمييــُز َعــْنيَ مــا انت: أي

إذا ) طــاَب زيــٌد أبًــا: (وإذا كــان ُمتعلّــَق مــا انتَصــَب عنــهُ ). والّزيــداِن أبـَــَوْيِن، والزَّيــدوَن آبــاءً 

                                                        
  .متييُز الّذاِت املقدَّرةِ : أي )١(
  .٤٣شرح ابن احلاجب : ينظر". فإّنه قْد يضاُف الشيُء إىل أمٍر، واملراُد إضافُته إىل ما يتعّلُق به: "يف ث بعده )٢(
الفوائــد الضـــيائية : ينظـــر.  مــا انتصــَب التَّمييـــُز عنــهُ الشــيُء املنســـوُب إىل: هـــو الــذاُت املقـــدَّرُة، أي: متعلِّــُق التمييــز )٣(

١/٤١٠.  



  

  

  ٩٥  

ا، أو ) أبـــوينِ (قصـــْدَت أبًـــا فقـــط، و  إذا َقْصـــدَت أبًـــا  )١()أم�ـــا وآبـــاءً (إذا قصـــدَت أبًـــا وجـــد�

  .وجّدْيِن َفصاِعًدا

  ".جنًسا إالّ أْن يكونَ : "قوُله

  .، فإنُّه جيُب إفراُدهُ )أُبـُّوًة وِعْلًما: (وذلك حنُو قولك

  ".إالّ أْن تُقَصَد األنواعُ : "قوُله

  .، كما تقدَّمَ )٢(فتجوُز الّتثنيُة واجلمُع حينئذٍ : أي

  ".وإن كاَن صفًة كاَن لُه وِطبـَْقهُ : "قوُله

، وهـو يف املعــَىن )فارًسـا: (َز قولـه، فــإنَّ الّتمييـ)ِهللا َدرُُّه فارًِسـا: (وذلـك يف حنـو قـوهلم

  .، وكذا لو َمجَْعتَ )فارسنيِ : (لُقلتَ ) هللا َدرُُّمها: (، ولو قُلتَ )َدرُّهُ (للضمِري يف 

  ".واحتملِت احلالَ : "قوُله

  .الّتعجُُّب منُه يف حاِل كونِه فارًسا: حاٌل، واملعىن: وحنوه) فارًسا(عند قوٍم إن 

عــَىن علـى َمْدِحــِه بالفروسـّيِة ُمطْلًقــا، وإذا  والصَّـحيُح أنَّــهُ : "قـال الشــيخ
َ
متييـٌز، ألّن امل

  .)٣("ُجعَل حاًال اْخَتصَّ 

ُم التَّمييزُ : "قوُله   ".وال يتقدَّ

فرِد َفِلُضعِف عاملِـهِ 
ُ
ِ،وأّمـا متييـُز اجلملـِة، فألنـَّه يف املعـَىن فاِعـٌل، والفاِعـُل ٤أّما متييُز امل

  .ال يتقدَُّم على الِفْعلِ 

  .)٥("يتقدََّم على الِفْعلِ ] ظ٢١[واألصحُّ أْن ال ": قوُله

                                                        
  .، وهو حتريفٌ )وأبًا: (يف األصل )١(
  ).طاب زيٌد أبويِن، وِعْلمِني، وآباًء، وعلوًما: (فتقوُل مثالً  )٢(
  .٤٣شرح ابن احلاجب  )٣(
  .٢/٦٩١تصد املق: ينظر). ضارٌب زيًدا(بـ ) رطٌل زيًتا(وهو االسُم املفرُد، ِلَشَبِه  )٤(
، وشــرح ابــن ١/٢٧٠، واألصــول ٢٠٥-١/٢٠٤الكتــاب : ينظــر. هـذا مــذهُب أكثــر البصــريني وبعــض الكـوفيني )٥(

  .٢/٧٤يعيش 



  

  

  ٩٦  

  .وذلك ملا تقدَّمَ 

ربِّد)١(ِخالًفا للمازينِّ : "قوُله
ُ
  .)"٢(، وامل

ما أجازاُه ُمتمسَِّكْنيِ بقولهِ : أي   :فإ�َّ

َلى للِفَراِق َحبيَبها   )٣(وَما كاَن نـَْفًسا بالِفراِق َتطيبُ   أتـَْهُجُر َليـْ

  

  .)٤(وَما كاَن نـَْفِسي :وُردَّ بأنَّ الروايةَ 

                                                        
، وإنبـاه ٩٥-٨٥أخبار النحـويني البصـريني : تنظر ترمجته يف). هـ٢٤٩ت (أبو عثمان، بكٌر بن حمّمٍد بن عثماَن  )١(

  .٢١٢، وأبو عثمان املازين ومذاهبه ٣/٣٦ضب املقت: وينظر رأيه يف. ٢٥٦-١/٢٤٦الرواة 
  .٣/٣٦املقتضب : ينظر )٢(
ــــل الّســــعدي  )٣( ـــون(ديوانــــه، ضــــمن : ، يف)ربيعــــة بــــن مالــــك(البيــــت مــــن الطويــــل، للمخّب ، ٥٨) عشــــرة شــــعراء مقلّـ

  .١/٣٥٢، واملتبع يف شرح اللمع ١/٢٢٤األصول : ، وبال نسبة يف٢/٣٨٦واخلصائص 

  .، وقد ُرّد هذا)تطيبُ (على عامله املتصرف ) نفًسا( والشاهد فيه تقدمي التمييز
  .٢٠٣اإليضاح العضدي : ينظر. ذكر الفارسي هذه الرِّواية عن أيب إسحاق الّزجاج )٤(



  

  

  ٩٧  

  ]الُمستثَنى[

  

ــه ّتِصــلُ : "قوُل
ُ
ســتثىن ُمّتِصــٌل ومنَقِطــٌع، فامل

ُ
ٍد لفًظــا أو تقــديًرا بـــ : امل ْخــرَُج ِمــن ُمتَـَعــدِّ

ُ
امل

  ".وأخواِ�ا) إالَّ (

ُد لفظًا حنو ُد تقديًرا حنو)الرِّجالِ : (فاملتعدِّ   .)١( )القومِ : (، واملتعدِّ

نَقِطعُ : "قوُله
ُ
  ".ذكوُر بعدها غَري ُخمرَجٍ امل: وامل

ينِ ) إالّ (بعد : أي   ).ما جاءين أحٌد إالَّ محاًرا: (ومثاُله. )٢(وأخواِ�ا، قاَلُه رُكن الدِّ

  ".غِري الّصفِة يف كالٍم ُموَجبٍ ) إالّ (وهو منصوٌب إذا كان بعَد : "قوُله

، ألّ�ـا إذا كانَـْت "غـِري الّصـفةِ : "وإمنّـا قـال). قاَم القوُم إالّ زيـًدا: (وذلك حنُو قوِلك

احــرتاًزا مــن " يف كــالٍم ُموَجــبٍ : "وإّمنــا قــال. صــفًة كانــت تابِعــًة ملــا قبَلهــا، علــى مــا ســيأيت

  .)٣(الِقسَمْنيِ الّلذيِن بعده

  ".أو مُقّدًما على املستثىن ِمْنهُ : "قوُله

  :)٤(قال الُكَمْيتُ ). ما جاءين إالّ أخاك أَحدٌ : (وذلك يف حنِو قوِلكَ 

                                                        
ُد فيـــه ِمـــن حيـــُث اللفـــظ، فـــاألوَىل أن يكـــوَن قولـــه: "يف ث بعـــده )١( ــا أو : "ويف هـــذا نظـــٌر، ألّن املســـتثىن ال يتعـــدَّ لفظًـ

ْخرَج، فيكـون تقـديرهراجًعا إىل" تقديًرا
ُ
ِد، حنـو:  امل ْخـرَُج لفظًـا مـن متعـدِّ

ُ
ْخـرَُج )جـاءين القـوُم إّال زيـًدا: (هـو امل

ُ
، وامل

  .١٣٤الوافية : وينظر)". جاءين زيٌد ليَس غْري : (تقديًرا حنوُ 
  .١٣٥الوافية : ينظر )٢(
سـتثَىن ِمنـهُ  )٣(

ُ
، وإعـراُب املُسـتثَىن حسـب الَعواِمـِل إذا كـاَن املُسـتثَىن ومها جواُز النَّصِب يف كالٍم غِري ُموَجٍب َمع ذكِر امل

  .ِمنُه َمذُكوًرا
، ٢/٤٨٥الشـعر والشـعراء : تنظر ترمجته يف). هـ١٢٦ت (الُكَميُت بن زيد بن خنيس األسديُّ، شاعر اهلامشيني  )٤(

  .٣٤٧ومعجم الشعراء 



  

  

  ٩٨  

  

  

َعةٌ  ومالي   )١(ومالي إالّ َمْشَعَب الحقِّ َمْشَعبُ   إالّ آَل أحمَد ِشيـْ

  ".أو ُمنقِطًعا على األكثر: "قوُله

ــا قــال . ، علــى الَبــَدلِ )٣()إالَّ محــارٌ : (يقــولُ  )٢(ألنَّ بعــَض الَعــربِ " علــى األكثــرِ : "إمنَّ

  .)٥("اإلبدالُ ) أَحدٌ ( )٤(وليَس بشيٍء، ألنَّه ال يستقيُم يف: "قال الشيخ

  ".يف األكثرِ ) َعدا(و ) َخال(أو كاَن بعد : "قوُله

ما َحْرفَا جرٍّ عنَدُهم   .)٦(ألنّه قد نُِقَل عن بعِض الَعرِب أنَّه ُخيَفُض �ما، أل�َّ

  )".ال يكونُ (و ) َلْيسَ (و ) ما عدا(و ) وما َخالَ : "(قوُله

قـال ). عـدا(و ) الخـ(وكـذِلَك علَّـُة النَّصـب بــ . وذلك ألّ�ا أفعاٌل مضمٌر فاعُلوها

  ، فإْن مل يكْن، فالعامُل )إالَّ (وما سوى ذلك فمنُصوٌب بالِفعِل بواسطِة : "الشَّيخُ 

سَتثـَْىن منه بواسطِة احلرِف، 
ُ
، ويف شـرح )٧("الزيـدوَن إالَّ أَخـاَك أصـحاُبك: (حنو] و٢٢[امل

  . )٨( ِكنَّ لَ : ، ألّ�ا فيه مبعىن)إالّ (إنَّ العاِمَل يف املَنقِطِع : شرح املفصَّل لهُ 

ــاُر الَبــــَدُل، فيمـــا بعــــد : "قولـــه ــُب، وُخيتــ ــٍب، )إالَّ (وجيــــوز النَّْصــ ــري ُموَجــ ، يف كــــالٍم غــ

ُهمْ : وذُكَر املستثىن منه، حنو   . )"٢()إالّ قليالً (، و )١(َما فَـَعُلوُه ِإالّ َقِليٌل ِمنـْ

                                                        
ـــت، يف )١( ـــب٣٩شــــرح اهلامشيـــــات : البيــــت مــــن الطويـــــل، للُكميـ … :بروايـــــة ١٤٣، ويف اللمــــع ٤/٣٩٨ ، واملقتضـ

  .مذهَب احلقِّ مذهبُ 

م املستثىن على املستثىن منه، فَنَصبهُ " مشَعبَ : "، وقولُه"آلَ : "والشاهد فيه قوله   .األوىل، إذ تقدَّ
  .٤/٤١٣، واملقتضب ٢/٣٣٧الكتاب : ينظر. وهم بنو متيم )٢(
  ).ما جاء أحٌد إال محارٌ : (يف قولنا مثالً : أي )٣(
  .، وكذلك يف شرح ابن احلاجب، وما أثبتُّه يقتضيه السياق)فيه: ( األصل، وثيف )٤(
  .٤٥شرح ابن احلاجب  )٥(
: ينظر. إىل األخفش) عدا(، ونسب ابُن يعيش والرضيُّ جواَز اجلرِّ بـ )خال(قد صرّح سيبويه واملربّد، جبواز اجلّر بـ  )٦(

  .٢/١٢٣، وشرح الّرضي ٢/٧٨ش ، وشرح ابن يعي٤/٤٢٦، واملقتضب ٣٤٩-٢/٣٤٨الكتاب 
ـــوارزميُّ . ٤٥شــــرح ابــــن احلاجــــب  )٧( ـــيبويه، وأيَّــــدُه اخلـ ـــَب إليــــِه ابــــُن احلاجــــب هــــو رأي سـ ـــا ذهـ ــــاب : ينظــــر. وَمـ الكت

  . ١/٣٦٢، واإليضاح يف شرح املفصَّل ١/٤٥٧، والتخمري ٢/٣٧٠
  . ١/٣٦٣اإليضاح يف شرح املفصَّل : ينظر )٨(



  

  

  ٩٩  

ـــا كـــاَن البـــَدُل هـــو املختـــار، ألنَّـــُه أظهـــُر يف قيـــاِس عواِمـــِل العربِ  يَّـــِة، ولـــذلك كـــاَن وإمنَّ

  . األكثُر عليِه، خبالِف االستثناِء، فلّما أُْمَكَنا كاَن األقيُس َأْوَىل 

ستثَىن منه غَري َمذُْكورٍ : "قوُله
ُ
  ".ويـُْعرُب على َحْسِب العوامِل إذا كاَن امل

فــــرَّغَ (وهــــذا ُيســــّمى 
ُ
ــــه العامــــُل قبــــَل )االســــتثناَء امل ــــرَّغ ل  )٣(، ِحبــــْذِف )إالّ (، ألنـَّـــه فـُ

ستثىن منه لفظًا، وُجِعَل إعرابُه ملا بعَد 
ُ
  .، وُمسّي بامسهِ )إالّ (امل

  )".ما َضَربين إالَّ زيدٌ : (وهو يف غِري املوَجِب لُيفيَد، حنو: "قوُله

ــا يُقــدَُّر عام�ــا مــن  وذلــك ألّن املســتثَىن منــه حمــذوٌف، وال بُــدَّ ِمــْن تقــديرِه معــًىن، وإمنَّ

ا يَ  وجبِ جنِس املستثىن، وذلك إمنَّ
ُ
  .ستقيُم مَع غِري امل

  )".قرأُت إالّ يوَم كذا: (، حنو)٤(إالَّ أْن يستقيَم املعىن: "قوُله

فإنَّــه ) َضــرَبِين إالّ زيــدٌ : (وذلــك ألنّــه يســتقيُم أْن يقــرأَ األيــاَم ُكلَّهــا إالَّ يوًمــا، خبــالفِ 

  .ال يستقيُم أْن يضربَه كلُّ َأَحٍد إالَّ زيًدا

ا: ( َجيُزْ وِمْن َمثَّ ملَْ : "قوُله
ً
  )".ما زاَل زيٌد إالّ عامل

ثـََبَت، فصاَر استثناًء ُمفرًَّغا يف الواجبِ ): ما زالَ (وذلك ألّن معَىن 
)٥(.  

                                                                                                                                                               
  . ٤/٦٦سورة النساء  )١(
ـــمِر يف ) إال قليــــلٌ (ءة الرفــــع قــــرا )٢( علــــى ) إّال قلــــيالً (وهــــي املشــــهورة، وقــــراءة النَّصــــِب ) َفعلُــــوه(علــــى البــــدِل مــــن املضـ

  . ٢/١٨٨، والنشر ٢٠٧-٢٠٦حجة القراءات : ينظر. االستثناِء، وهي قراءُة ابِن عامرٍ 
  .٤٥شرح ابن احلاجب : ينظر. فحِذف: يف األصل )٣(
فرِّغ الذي يُفيُد ُعموَم املُستثىن منهُ يستقيُم يف اإلجياِب : أي )٤(

ُ
  .٢/١٣٩شرح الرضي : ينظر. معَىن االستثناِء امل

  .يف اإلثبات، وهو خالف النفي وما أشبهه: أي )٥(



  

  

  ١٠٠  

  ]اإلبدال على الموضع[

َر البـدُل علـى اللفـِظ، أُبـِدَل علـى املوضـِع، حنـو]: "قوُله[ مـا جـاءين ِمـن : (وإذا تعذَّ

، ألنَّ )مــا زيــٌد شــيًئا إالَّ شــيٌء ال يـُْعَبــأُ بــهِ (، و ) عمــٌروال أَحــَد فيهــا إالَّ (، و )أحــٍد إالَّ زيــدٌ 

ال تـُــَزاُد يف اإلثبــاتِ ) ِمــنْ (
مــا عِمَلتــا )٢(ال تُقــدَّراِن عــاملتِني بعــده) ال(و ) مــا (، و )١( ، أل�َّ

ـ)لْيَس زيـٌد شـيًئا إالَّ شـيًئا ال يُعبـأُ بـهِ : (، خبالفِ )إالَّ (للنَّفي، وَقد انـْتَـَقَض بـ  ا عملـْت ؛ أل�َّ

لـيس : (للفعليَِّة، فال أثَر لِنْقِض َمعَىن النَّفي، لبَـَقـاِء األمـِر العاملـِة هـي ألْجلِـِه، وِمـْن َمثَّ جـاز

  )".ما زيٌد إالَّ قائًما: (، وامتَـَنعَ )زيٌد إالَّ قائًما

 َ   .هذا كما بنيَّ

  )".َسَواء(، و )ُسًوى(، و )ِسًوى(، و )غري(وَخمُفوٌض بعَد : "قوُله

  .)٣(مضافٌة إليِه، فال يكوُن إالَّ َخمُْفوًضا] ظ٢٢[ألّ�ا  وذلك

  ".يف األكثرِ ) حاَشا(وبعد : "قوُله

ا حرُف خفضٍ  ، )٥(ألنَّه َقد َجاَء َمنصـوبًا بعـَدَها" يف األكثر: "، وقال)٤(وذلك أل�َّ

َع، حاَشا الشـيطاَن وابـَن األصـ: "، يف مثِل َقوِهلم)٥(بعَدَها . )٦("بعِ اللَُّهمَّ اغفْر يل، وِلَمْن مسَِ

  .)٧(جانَب بعُضُهم الشيطانَ : َوَوْجُهُه أْن تُقدََّر فْعًال مبعَىن . )٦("بعِ األص

                                                        
  .٢/٣١٥الكتاب : ينظر )١(
  .بعد اإلثبات: أي )٢(
  .حمفوظا: يف األصل )٣(
  .١١٨ف ، ومعاين احلرو ٢/٣٤٩الكتاب : ينظر. عند سيبويه ومن تابعه )٤(
  .١/٥١٠، وشفاء العليل ١١٩، وأسرار العربية ٤/٣٩١املقتضب : ينظر. على مذهب الكوفيني واملربّد )٥(
  .٢/٢٨٨األصول : ينظر. حكى هذا أبو عثمان املازين عن أيب زيدٍ  )٦(
  .٢/١٥٢شرح الرضي : ينظر )٧(



  

  

  ١٠١  

  ".على التفِصيلِ ) إالَّ (كإعراِب املستثىن بـ ) َغْريِ (وإعراُب : "قوُله

ــا اســٌم البــدَّ لــه مــن إعــراٍب، وقــْد وَجــَب ِلَمــا بعــَدَها اخلَْفــُض باإلضــافة،  وذلــك أل�َّ

 
ُ
، )جـاءين القـوُم غـَري زيــدٍ : (، فلـذلك تقـولُ )إالَّ (سـتِحقَّ ِلَمـا بـَْعــَد َفُجعِـَل إعرابُـه اإلعـراَب امل

  .، وكذلك البواقي)ماجاءين غُري زيدٍ (، و )ما جاءين أَحٌد غُري زيٍد، وغَري زيدٍ (و 

  ".يف االستثناء) إالَّ (صفٌة محُِلت على ) َغيـْرُ (و : "قوُله

ــا قبَلُهمـــاوذلـــك الشـــرتاِكهما يف أنَّ مـــا بعـــَدُمهَا ُمغـــايٌر لِ  واســـتعماُهلا صـــفًة علـــى . َمـ

  :وجهنيِ 

اِت، حنو): أحدُمها( ُغايـََرُة يف الذَّ
بإنسـاٍن : ، أي)مررُت برُجٍل غـِري زيـدٍ : (أْن تُراَد امل

  .آخر

غايَرُة يف الّصفِة، حنو): الثاين(
ُ
دخلُت ِبَوْجٍه غـِري الَوجـِه الـذي خرْجـُت : (أْن تُراَد امل

  ).بهِ 

لْت : "قوُله   ".يف الّصفةِ  )١(َعَلْيها) الّ إ(ومحُِ

  .وذلك ملا تقدَّمَ 

لَـْو  : ، لَِتعذُِّر االسـتثناِء، حنـو)٢(إذا كانْت تابعًة ِجلَمٍع َمنكوٍر، غِري َحمْصورٍ : "قوُله

  .)"٣( َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا

ت عْنـُه، يف املسـتثىن منـه، وذلك ألّن َشـرَط االسـتثناِء أْن يَـْدُخَل املسـتثَىن، لـو ُسـكِ 

  .وهاُهنا َال َيْدُخلُ 

  ".وَضُعَف يف غريِهِ : "قوُله

  :، كقوله)١(َوَضُعَف َجعُلها ِصَفًة يف غِري ما َمجََع هذه القيودَ : أي

                                                        
  ).غريِ (على : أي )١(
ُر االســتثناُء، ) إالّ (حمصــوًرا وَجــَب دخــول مــا بعــد ألنـَّـه إذا كــاَن : "٢/١٥٩قــال الرضــي يف شــرحه  )٢( فيــِه، فــال يتعــذَّ

  )".كلُّ رجٍل إّال زيًدا جاءين: (حنو
  .٢١/٢٢سورة األنبياء  )٣(



  

  

  ١٠٢  

  

  )٢(َلَعْمُر أبيَك إالّ الَفْرَقَدانِ   وُكلُّ أٍخ ُمفارُقُه أُخوهُ 

  .ألّن االستثناَء ُممِْكنٌ 

  ".)٣( الّنصُب على الظرفّيةِ ): سَواء(، و )ُسًوى(، و )ِسًوى(وإعراُب : "قوُله

مكــاَن زيــٍد، ومل : ، فكأنَّــَك قُلــت)جــاَء القــوُم ِســوى زيــدٍ : (وذلــَك ألنَّــَك إذا قُلــت

  .)٤(منصوبًا، فلذِلَك الُتزَِم فيِه النَّصبُ ] و٢٣[ُيْسَمْع عنُهم إالَّ 

  ".على األَصحِّ : "قوُله

  :، ُمتمّسًكا بنحِو قولهِ )٥()غريٍ (ْن ُجييُز إجراءُه ُجمَْرى إشارٌة إىل أّن ِمنُهم مَ 

  )٦(ِن ِدنّاُهْم َكَما َدانُوا  ولم يـَْبَق ِسَوى الُعْدوا

  .وهو شاذٌّ عند األوَّلنيَ 

  

  ]خبر كان وأخواِتها[

  

ْسَنُد بعد دُخوِهلا، حنو: خُرب كان وأخوا�ا: "قوُله
ُ
  )".كان زيٌد قائًما: (هو امل

                                                                                                                                                               
  .٢/٣٣١الكتاب : ينظر. ِصَفًة مع صّحِة االستثناءِ ) إالّ (خالفًا لسيبويه، فقد ذهب إىل جواز وقوع  )١(
، ١/٥١، واملمتــع يف التصــريف ٢/٣٣٤، والكتــاب ١٨١ديوانــه : َيكــِرَب، يف البيــت مــن الــوافر، لعمــرو بــن معــدِ  )٢(

  . ١/٦٣٧النكت : وله أو لسوار بن املضرَّب، يف

  .، وهذا ضعيٌف، ألّن االستثناء ُممِكنٌ )غري(على تقدير " إّال الفرقدانِ : "بقوله" كلّ "نعُت : والشاهد فيه
  .١١٢الكافية : ينظر). على الظرف: (يف األصل )٣(
  .٤٠٩-١/٤٠٧الكتاب : ينظر )٤(
  .٢/٨٤، وشرح ابن يعيش )٣٩م ( ١/٢٩٤اإلنصاف : ينظر. وهم الكوفيون )٥(
ـــاين  )٦( ، ومحاســـة ٢٢) عشـــرة شـــعرا ء ُمقلّـــون(ديوانـــه، ضـــمن : ، يف)َشـــْهل بـــن َشـــْيبان(البيـــت مـــن اهلـــزج، للِفْنـــد الزِّمَّ

  .١/٢٦٠، وأمايل القايل ٦البحرتي 

، وهــذا جــائٌز عنــد الكــوفيني، أمَّــا )يبــقَ (فــاعًال لـــ ) ســوى(إذ وقَعــت "  يبــَق ســوى الُعــدوانمل: "والشــاهد فيــه قولــه

  ).٣٩م( ١/٢٩٤اإلنصاف : ينظر. عند البصريني فيقع شاذ�ا، ال جييُء إّال يف ضرورة الشعر



  

  

  ١٠٣  

 : "قوُله
ُ
  .ُخيرُِج عنُه َما ليَس كذِلكَ " بعد دُخوِهلا: "وقوُله. يعمُّ " ْسَندُ امل

بتدإ: "قوُله
ُ
  ".وأمرُُه على َحنِو خِرب امل

  .فيما ُجيوُز، وَميَْتنعُ : أي

  ".ويتقّدُم معرَفةً : "قوُله

  .)١(خبالِف خِرب املبتدإ، وذلك ألْمِن اللَّْبسِ : أي

اُس َجمْزيُّـــوَن بأعمـــاِهلم إْن خـــريًا َفخـــٌري، وإْن النـــ: (يف حنـــو )٢(وُحيـــذُف عامُلـــه: "قولُـــه

  ".شر�ا َفَشرٌّ 

  .وذلك ِلَفهِمهِ 

  .)٣("وجيوُز يف مثِلها أربعُة أوجهٍ : "قوُله

إْن كان عملُه خريًا فجزاؤه خٌري، وهو أفصـُحها، ِلِقلّـِة : ، وتْقِديرُه)٤(هذا): أحُدها(

  .ِلِقّلِة الّتقديِر فيه، وقـُّوِة املعىن

  

ــريًا، وهــــو : ُه، وتَقــــديرُهُ عكُســـ): والثّـــاين( ــٌري، فكـــاَن جــــزاؤُه خـ إْن كـــان يف عملــــِه خـ

أّن الّفــاَء واملاِضــَي يف جــواِب ): والثّــاين(كثــرُة احلــذِف، ): أحــُدمها: (أضــعُفها مــن وجهــنيِ 

  .الشرِط ال جيتمعانِ 

  .)٥(نصُبهما، وهو متوسِّطٌ ): والثّالثُ (

                                                        
  .٢/١٧٦شرح الرضي : ينظر). كان زيًدا هذا: (حنو )١(
  .وأخواِ�ا) كانَ (عامُل خِرب : أي )٢(

ومـا كـاَن يَنبغِـي لـه هـذا اإلطـالُق، : "علـى قـول ابـن احلاجـِب هنـا، فقـال ٢/١٧٦د اعرتض الرضيُّ يف شـرحه وق

  .، وهو اعرتاٌض وجيهٌ )"كانَ (ألنّه ال ُحيذُف من هذه األفعاِل إّال 
  .٥٥، والتَّسهيل ٢/٢٥٩الكتاب : ينظر )٣(
  .نصُب األّول ورفُع الثّاين: أي )٤(
  ".إْن كاَن َعمُله خريًا كاَن جزاؤُه خريًا: رهوتقدي: "يف ث بعده )٥(



  

  

  ١٠٤  

  .)١(رفُعهما، وهو أيًضا متوسِّطٌ ): والّرابعُ (

  ".ألْن ُكْنتَ : أي) أمَّا أْنَت ُمْنطِلًقا اْنطَلْقتُ : (وجيُب احلذُف يف مثلِ : "وُلهق

تَِّصــِل ) كــانَ (حــذفًا قياســي�ا، ُمثَّ ُحــِذَفْت ) الــالَّمُ (فُحــِذفِت 
ُ
اختصــاًرا، فوجــَب َردُّ امل

ــا،  ، ِعوًضــــا)كــــانَ (يف موضــــِع ) أنْ (بعــــَد ) َمــــا(ُمنفِصــــًال، لَِتعــــذُِّر االتَِّصــــاِل، وزيــــدت  عنهــ

أمَّا أنَت ُمنطِلًقا انطلَقتُ : وداللًة عليها، فصاَر الكالمُ 
)٢(.  

                                                        
  ".إْن كاَن يف عملِه خٌري فجزاؤُه خريٌ : وتقديره: "يف ث بعده )١(
: ينظــر. املفتوحــة تكــون شــرطّيًة كاملكســورِة، ومل يســتبعده الرضــي) أن(هــذا مــذهب البصــريني، وعنــد الكــوفيني أنَّ  )٢(

  .٢/١٧٩، وشرح الرضي ٢/٩٩ ، وشرح ابن يعيش١/٣٥٧، والنكت ١/٢٩٣الكتاب 



  

  

  ١٠٥  

  ]اسم إّن وأخواِتها[

سَنُد إليِه بعَد دُخوِهلَا، مثلُ : اسم إّن وأخوا�ا: "قوُله
ُ
  )".إنَّ زيًدا قائمٌ : (هو امل

سندُ : "قوُله
ُ
  .كَ ُخيرُِج عنها َما ليَس كذلِ " بعد دُخوِهلَا: "وقوُله. يُعمُّ " امل

  ]التي لنفي الجنس) ال(المنصوب بـ [

ســـَنُد إليـــِه بـَْعـــَد دُخوِهلـَــا، يَليهـــا : الَّـــيت لَِنفـــي اجلِـــْنسِ ) ال(املنُصـــوُب بــــ : "قولُـــه
ُ
هـــو امل

ــــِه، ِمثـــــل ــا ] ظ٢٣[ال عشـــــريَن (، و )ال ُغـــــالَم َرُجــــلٍ : (َنِكــــرًة، ُمضـــــاًفا، أو ُمشـــــبـًَّها ب درمهًـــ

  )".لكَ 

سنُد إليه: "قوُله
ُ
: وقولُـه. ُخيـرُج عنـُه َمـا لـيَس كـذِلكَ " بعـَد ُدخوِهلـا: "وقوُله. يـَُعمُّ " امل

ــا فاِصـــلٌ " يَليَهـــا" ــرتاٌز مـــن أْن يَقـــَع بينَـُهمـ ـــه. احـ : وقولُـــه. احـــرتاٌز ِمـــن املعرفـــةِ " نِكـــرةً : "وقوُل

فردِ " ُمضافًا أو ُمشبّـًها بهِ "
ُ
  .احرتاٌز من امل

  )١(".يُنصُب بهِ فإْن كاَن ُمفرًدا، فهو مبينٌّ على َما كان : "قوُله

وذلك لَِتضمُّنِه معَىن احلرِف، ألّن معناُه ال ِمْن رُجٍل، وبُـَين علـى حركـٍة تـَْنِبيًهـا علـى 

  .أّن أصَلُه اإلعراُب، وُخصَّ بالفتحِة طلًبا للتَّخفيفِ 

  ".، وَجَب الّرفُع، والّتكريرُ )ال(وإْن كان معرفًة، أو مفصوًال بيَنه وبَني : "قوُله

ـا ) ال(فـألنَّ وضـَع  )٢(يف املعرفةِ أما الرَّفُع 
َ
علـى نَِفـي النَِّكـراِت، وأمَّـا الّتكريـُر فألنّـه مل

ؤدِّي إىل َمعَىن نفي اآلحاِد، ُجِعل الّتكريُر كالِعَوضِ 
ُ
  .فاَت الَتنكُري امل

ـــأ الرَّفْـــُع يف املفصـــوِل، َفِلَضـــعِف أمرِهــــا بالَفصـــِل، وأمَّـــا التكريـــُر فألّ�ـــم قصــــدوا  وأمَّ

: ، فهـو جـواٌب لقـوِل َمـْن يُقـول)ال َرجـٌل وال امـرأةٌ : (ملا هو جـواٌب لـه، فـإذا قُلـت مطابقَتهُ 

اِر رُجٌل أم امرأٌة؟(   ).أيف الدَّ

                                                        
ـــازين )١( ـــوَن إىل أنّــــه ُمعــــَربٌ . هــــذا مــــذهب األخفــــش واملــــربّد واملـ ـــاين والكوفيـ ــــريايف والرُّمـ ــاج والسِّ : ينظــــر. وذهــــب الزَّّجــ

  .٢/٢٤٣، ومغين ابن فالح ١٣٦، وأسرار العربية ٤/٣٥٧املقتضب 
ار وال عمٌرو: (وذلك حنو )٢(   ).ال زيٌد يف الدَّ



  

  

  ١٠٦  

  ".ُمَتأوَّلٌ ) قضّيٌة وال أبَا َحَسٍن هلا: (وْحنوُ : "قوُله

  .أنُّه دَخَل الّنفُي على املعرَفِة ِمن غْريِ َرفٍع وال َتكريرٍ : َووجُه إيراِدهِ 

َماثِـِل، فكأنـَّه قــال: هوجوابُـ
ُ
ـا ُقِصـد إىل نفــي امل وال : أنّـه مل يُقَصـْد َقْصــَد املعرفـِة، وإمنَّ

عَىن 
َ
  .)١(ِمثَل أيب َحَسٍن هلا، وهذا نكرٌة يف امل

  ]إذا َتكّرَرتْ ) ال(ُحكُم اسم [

  ".)٣( َفتُحُهما: )٢(مخسُة أوُجهٍ ) َال حوَل وال قـُّوَة إال بالّلهِ (ويف مثل : "قوُله

  .أْن تُقدَّر ُكلُّ مجلٍة على حياِهلا، وهي إذا انـَْفَرَدْت َكاَنْت كذِلكَ : جُههُ َووَ 

  .)٤("وَنصُب الثّاين: "قوُله

) ال(أْن تُقدََّر اُألوىل مجلًة ُمسـتقلًَّة، ويُقـّدَر الثّـاين معُطوفًـا علـى لفِظهـا، و : ووجُههُ 

  .الثّانيُة زائدٌة لتأكيِد َمعَىن الّنفي

  .)٥("هُ وَرفْـعُ : "قوُله

  .َووجُهُه مثُل َوجِه الّنصِب، إالَّ أنَّه على املوِضعِ 

  ".ورفُعُهما: "قوُله

طابقــِة، علــى حنــو مــا تَقــدََّم، وإّمــا : ووْجُهــُه أحــُد أمــرْينِ 
ُ
ألّ�مــا ] و٢٤[إمَّــا قصــُد امل

ــَب فيِهَمـــا ـــو فُِتَحـــا ألْوَهـــَم الرتكيـ وَل مثَّ َكـــرِه هـــؤالِء الُعـــدُ . ، ولـــيس مـــن جـــنِس كالِمهـــم)٦(ل

  .بأحِدمها، ملا فيه من الّتحكُِّم، فَـَعدُلوا ِ�ما مجيًعا

  ".وفْتُح الثّاين -على َضعفٍ -ورْفُع األوَِّل : "قوُله

                                                        
إىل أنّه َقَصـَد بـالَعَلِم هنـا َقصـَد  ٢/١٩٨وذهب الرضّي يف شرحه . ١٣٨، وأسرار العربية ٢/٢٩٧ الكتاب: ينظر )١(

  .ال فيَصل هلا): ال أبا َحَسٍن هلا(اسِم اجلنِس، الشتهاره بِتلَك اِخلصلِة، فمعىن 
  .١/٣٩٤، واإليضاح يف شر ح املفصل ٢/٨٠٦، واملقتصد ١٠٤الزاهر : ينظر )٢(
  ). حوَل وال قوةَ ال: (فتقول: أي )٣(
  ).ال حوَل وال قوةً : (فَتُح األّول ونصُب الثّاين، فتقول: أي )٤(
  ).ال حوَل وال قوةٌ : (فتُح األّول ورفُع الثّاين، فتقول: أي )٥(
  .ألوَهَم فْتُحُهما الرتكيَب فيهما: أي )٦(
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، )١("علـى َضـعفٍ : "، ولذلك قيـل)ليس(املشبَّهَة بـ ) ال(َووْجُهُه أنَّ اُألوىل ُجِعَلت 

  .والثّانيُة اّليت لنفي اجلِْنسِ 

  ".زُة مل تُغّري الَعَملوإذا َدَخلِت اهلم: "قوُله

ـــُر عمُلـــٌه لـــدُخوِل كلمـــِة االســـتفهاِم، ســـواًء كـــاَن حلقيقـــِة  وذلـــك ألّن الَعاِمـــَل ال يتغيـَّ

َل َعليهِ    .االستفهاِم، أو ِلَما محُِ

  ".االستفهاُم، والَعْرُض، والّتمينِّ : ومعناه: "قوُله

نـُُزولَ  أال(، والَعْرُض حنو )أال رُجَل يف الّداِر؟: (فاالستفهاُم حنو
، والتمـّين )عنـدي ٢

  ).أال ماَء أشربُه: (حنو

  )]ال(نعت اسم [

ال رُجـَل : (ونَعُت املبّين األّوُل، مفرًدا، يليـِه مبـينٌّ، وُمعـرٌب رفًعـا ونصـًبا، حنـو: "قوُله

  )".ظريَف، وظريٌف، وظريًفا

عَربِ " املبينّ ]: "قوُله[
ُ
  وما  )٤(ن الثّايناحرتاٌز م" األوَّلُ : "وقوُله. )٣(احرتاٌز ِمَن امل

ضـافِ " مفرًدا: "وقوُله. بعده
ُ
احـرتاٌز مـن أْن يَقـَع بينهمـا " يَليـهِ : "وقولُـه. )٥(احـرتاٌز مـن امل

 .، وذلَك كما َمّثلَ )٦(فاِصلٌ 

فالبنــاُء لتنّزهلَِِمــا َمنزلَــَة شــيٍء واحــٍد، والرَّفــُع علــى احملــلِّ، والنَّصــُب علــى اللَّفــِظ، ألنَّ 

  .َها ُتشِبُه فتحَة اإلعرابِ الفتحَة فيِه ِلُعُروضِ 

  ".وإالَّ فاإلعرابُ : "قوُله

َ اإلعـــــراُب، وهـــــو الّرفـــــُع أِو : أي ـــنيَّ ــا هلـــــذِه القيـــــوِد، تعــ ــُت جامًعـــ وإْن ال يُكـــــْن النَّعـــ

  .الّنصبُ 

  ".والعطُف على اللَّفِظ، وعلى احمللِّ، جائِزٌ ]: "قوُله[

                                                        
  .٤/٣٨٧تضب املق: ينظر". أو على أْن تكوَن ملغاًة، كمذهِب أيب العباس: "يف ث بعده )١(
  ).ث(، وهو حتريف، وما أثبتُّه ِمن )أَال تـَُزول: (يف األصل )٢(
  )".ال ُغالَم رُجٍل ظريًفا: (فال يكوُن فيه إّال االعراُب بالّنصب، حنو: "يف ث بعده )٣(
  ).ال رجَل ظريَف كرٌمي أو كرميًا: (الّنعت الثاين، حنو: أي )٤(
: ينظــر. ، فإنّـه ال يكـون إّال معربًـا بـالرفِع والنصـبِ )ال رجـَل حســَن الوجـهِ (: احـرتاٌز مـن النعـت املضـاف، حنـو: أي )٥(

  .١٤٥، والوافية ٤٥شرح ابن احلاجب 
  ".، فإّنه يكون معربًا)ال ُغالَم فيها ظريف: (حنو: " يف ث بعده )٦(
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  .ُمتغايَرينِ  )١(دوَن الِبناِء لكوِ�َِما: أي

  .)٢()"ال أَب وابًنا: (وحن: "قوله

  :هذا مثاُله على اللَّفِظ، ومثاُله على احمللِّ 
  

  )٣(ال ُأمَّ لي إْن كاَن ذاَك َوَال َأبُ   هذا َوجدُِّكُم الصَّغَاُر ِبَعيِنهِ 
  

ضـاِف، ملشـاركِتِه ) ال ُغالَمي له(، و )ال أبا َلهُ : (وِمثلُ : "قوُله
ُ
جائٌز، تشـبيًها لـه بامل

  ".هُ لُه يف أصِل َمعنا

ــرتكا يف هـــذا املعـــىن، وهـــو نســــبُة ): أبـــوكَ (وذلـــك ألّن معـــىن قولِـــَك  أٌب لـــك، فاشـ

املذكور بعد الّالِم، مثلها يف اإلضافِة، وإِن اختلفا يف أنَّ احلـذَف يُفيـُد ] ظ٢٤[األبـُوَِّة إىل 

  .قـُّوَة اُخلُصوصّيِة، حّىت َيصَري َمعرِفًة، خبالِف اإلثباتِ 

  )".َال أبَا فيها: (زوِمْن َمثَّ مل جيُ : "قوله

عىن
َ
  .وذلك ألّن اإلضافة ال تكوُن �ذا امل

ْعىن: "قوله
َ
  ".وَليس مبضاٍف لفساِد امل

  :وذلك ِمْن َوْجَهنيِ 

َال َأَب لـك، وال خـالَف : مبعـىن) َال أَبـا لَـكَ : (أَنَُّه ُمتـََّفٌق على َأنَّ قـوَهلم): َأَحُدمها(

  . ن يكوَن اآلخُر مثَلهُ غُري مضاٍف، فوجب أ) َال َأَب َلكَ (َأّن 

                                                        
  .البناُء والعطفُ : أي )١(
  :، وهو بتمامه٤١٤-٤١٣شواهد اإليضاح شرح : جزء بيٍت من الّطويل، للّربيع بن َضْبٍع الفزارّي، يف )٢(

  إذا هو بالَمْجِد ارَتَدى وتَأزَّرِا  فال أَب وابًنا مثُل مرواَن وابنهِ 
  .٢/٨٠٤، واملقتصد ١٢، واللمع ٢/٢٨٥الكتاب : وهو بال نسبة يف

ا، ألنـَّه ُعِطـَف علـى النافيِة للجنِس، ومل ُيكرِْرَهـا، وجـاء بـاملعطوِف منصـوبً ) ال(والشاهد فيه أنَُّه َعطَف على اسِم 
  .، وهو مبينٌّ على الفتِح يف حمل نصبٍ )ال(اسِم 

ــٌف يف نســـبتِه كثـــريًا، فهـــو ِلرجـــل مـــن بـــين مـــذحج، يف )٣( : بروايـــة ٢/٢٩٢الكتـــاب : البيـــُت مـــن الكامـــل، وهـــو خمتلَـ
، ولـَهمَّام بـن مـرة ١/١٥٩شرح أبيات سيبويه، البن السريايف : ، ولزرافة الكاهلي، يف)َوَجدُِّكم(مكان ) َلَعْمرُِكمْ (

، ولضمرة بن ضـمرة ١٤-١/١٣احلماسة البصرّية : ، ولفرعل الطائي، يف٢٥٤احلماسة الشجرية : الشيباين، يف
  . ٢٤٣ -١/٢٤٢خزانة األدب : وغريه، يف

  ).أمَّ (النافية للجنس وهو ) ال(إذ َعطَفُه على حمل اسم " وال أبُ : "والشاهد فيه قوله



  

  

  ١٠٩  

ــــًة، و): الثّـــــاين( ــــه لــــــو كـــــاَن ُمَضــــــافًا لكـــــان َمْعرِفَـ ـــى ) الَ (أَنـَّ ــــدخُل إالَّ علـــ ــــذِه ال تـ هــ

  .الّنكراتِ 

  ".خالفًا لسيبويه: "قوله

، )٢(ضـافةِ   أنَّ مـا ذكرنـاه ُمَضـاٌف، والـّالُم لتأكيـِد اإل: )١(مذهُب سيبويه، وَمْن تابعهُ 

ِم اِإلضاَفِة، مـن ِإثبَـاِت األَلِـِف، وحـذِف النُّـوِن، َفظَـنَّ أَنـَّه ُمَضـاٌف، واّلذي َغرَُّه وُجوُد َأحكا

  .وَلْيَس ِمبُْسَتِقيٍم، ِلَما تـََقدَّمَ 

  "ال بَْأسَ : ، أيْ )َال عليكَ : (وحيَذُف يف حنو: "قولهُ 

  .وذِلَك ِلَفْهِمهِ 

  )]لیَس (الُمَشبََّهتَْیِن بِـ ) ال(و) َما(خبُر [

َشبـََّهتَـْني بِـ ) الَ (و) َما(خُرب :"قوُله
ُ
  "هو املسَنُد بعد ُدُخوهلما): ليس(امل

  .ُخيرُِج عنه ما ليس كذلك" بـَْعَد ُدُخوِهلما: "وقوله. يُعمُّ " املسَندُ : "قوله

أقـَوى ) َمـا(يف النَّفِي، والدُّخوِل على املبتـدِإ واخلـِرب، إالّ َأنَّ ) ليسَ (ووْجُه َشَبِهِهَما بـ

  .احلالِ  َشبَـًها، لكوِ�ا لِِنفيِ 

  ".وهي حجازيَّةٌ : "قوله

ــا عمـــَل : َأيْ  ــا بنـــو متـــيم)لـــيس(ِإعماُهلـ ، وأَمَّـ
َفريفَـُعـــوَن مـــا بعـــَدها علـــى االبتـــداِء  )٣(

ـــاىل  ــا التَّنزيــــُل، قـــــال اهللا تعـ ــاِز هــــَي الَّـــــِيت جــــاَء عليهـــ ــِرب، ولغـــــُة َأْهــــِل اِحلَجـــ َمـــــا َهـــــَذا واخلــ

  .)٥(َما ُهنَّ ُأمََّهِتِهمْ ، )٤(َبَشًرا

، أو تقـدََّم اخلـُرب، َبطَـَل )إالَّ (، َأِو انـتَـَقَض النَّفـُي بــ)َمـا(مـع ) إنْ (َفِإذا زِيـَدْت : "هقول

  ".الَعَملُ 

                                                        
  .١/٣٨٩، واُألصول ٢/٣٧٦الِكتاب : ينظر )١(
  ". يا بؤَس ِللَجهِل َضرَّارًا َألقوامِ : مثُلها يف قوله: "يف ث بعده )٢(

بياين، يف      .قالْت بنو عاِمٍر خالو بني َأَسدٍ : ، وصدره٨٢ديوانه : هذا عجز بيٍت من البسيط، للّنابغة الذُّ
  .١١٢، واملفصَّل ٢/٢٩٥، ٥٩-١/٥٧الكتاب : ينظر )٣(
  .٢/٤٢معاين القرآن، للفراء : وينظر. ١٢/٣١سف سورة يو  )٤(
  .٣/١٣٩معاين القرآن، للفراء : وينظر. ٥٨/٢سورة ا�ادلة  )٥(
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ــا ُفِصــَل بينَـَهــا وبــني معُموِهلــا َضــُعَفْت  )١()األوَّلِ (أَمَّــا يف  ــا عامــٌل َضــِعيٌف، فَـَلمَّ فأل�َّ

ــا يف . عــِن الَعَمــلِ  ــا يف .  النـَّْفــيَفالنتقــاِض َمعــَىن  )٢()الثّــاين(وأَمَّ َفِلَمــا تـََقــدََّم  )٣()الثالــث(وأمَّ

ا عاِمٌل َضِعيفٌ    .من َأ�َّ

فالرَّْفعُ ] و٢٥[وإذا ُعِطَف عليه مبُوِجٍب : "قوله
)٤(."  

أْو ) ما زيٌد قاِئًما بل قاِعٌد، ولكْن قاعدٌ : (وذلَك النتقاض َمعَىن النَّفِي، ومثاُله

ا َبَطَل معَىن النَّفِي : ُع؟، قُلناَوِمبَ يـُْرفَ : فإْن قيل). لكْن قاِعدٌ (
ّ
بالعطِف على احمللِّ، َألنَّه مل

 .فيه، صار كَأنَُّه َمْعُطوٌف على اسٍم غِري معموٍل للنـَّْفي

                                                        
  .٤٠األزهية: ينظر". …ما إْن ِطبُّنا ُجْبنٌ : "، كقول فـَْروة بن ُمسيك املرادي)ما(مع ) ِإنْ (عندما ُتزاد : أي )١(
  ).زيٌد إّال قائمٌ ما : (حنو)إالَّ (عندما ينتقض النفي بـ: أي )٢(
ُم اخلُرب، حنو: أي )٣(   ). ما منطِلٌق زيدٌ : (عندما يتقدَّ

ــال  ــــديُّ إعمــ ــــن عصــــفور والعب ـــد أجــــاز اب ــا(وقـ ـــار�ا وجمــــروًرا) َمــ ــــا أو جـ شــــرح       : ينظــــر. إذا تقــــدم اخلــــُرب، وكــــان ظرًف

  .٢/٢١٩، وشرح الرضي ١/٥٩٥اجلمل، البن عصفور 
). ال(و) مـا(، فـالرفع محـًال علـى خـِرب )لكـنْ (و) َبلْ (، حبرٍف موجٍب، وهو )ال(و، )َما(إذا ُعطَف على خِرب : أي )٤(

  .١٥٢الوافية : ينظر



  

  

  

  

١١١  

  ]المجرورات[

ضاِف إَلْيهِ : ا�روراتُ : "قوله
ُ
  ".هو ما اشتمَل على َعَلِم امل

ا تـََقدَّم: أيْ 
َ
، وإّمنا َعَدَل َعْنه، مل   .)١(على اَجلرِّ

َضاُف إليه: " قوله
ُ
كلُّ اسٍم ُنِسَب إَِليِه َشْيٌء بواِسـطِة حـرِف اجلـرِّ َلْفظًـا أْو : )٢(وامل

  ".تـَْقِديًرا ُمَراًدا

احــرتاٌز ِممَّــا " ُنِســَب إليــه َشــْيءٌ : "وقولــهُ . ألنَّــه ال يكــوُن ِإالَّ اًمســا" اســمٍ  كــلُّ : "قولــه

" َلْفظًـــا : "وقولـــه. احـــرتاٌز مـــن الفاعـــل وحنـــوهِ " بواســـطِة َحـــرِف َجـــرٍّ : "وقولـــه. لـــيس كـــذلك

: وقولـه .ليـْدُخَل فيـه ا�ـروُر بِإضـافِة االسـم" أو تقـديًرا: " وقولـه. لَيْدُخَل فيه ا�روُر ِحبَـْرفٍ 

، فإنّـه ُنِسـَب إليـه القيـاُم بواسـطِة حـرِف اجلـرِّ )ُقْمُت يوَم اجلمعـة: (احرتاٌز من حنو" ُمراًدا "

  .تقديًرا، ولكنَُّه حمذوٌف غُري ُمرادٍ 

َضاُف امسًا جمرًَّدا تنويُنُه َألجِلها )٣(َفالتَّقديرُ : "قوُله
ُ
  ".َشْرطُُه َأْن يكُوَن امل

ُر أْن لـو كـاَن فيـِه )٤(اَم مقاَمُه، وكذلَك ما ليَس فيـِه تنـوينٌ يُريُد التَّنويَن، وَما ق ، يـَُقـدَّ

  .تنويٌن ُحلِذفَ 

َضاُف غَري ِصـَفٍة ُمَضـاَفٍة إىل ): املعَنويَّةُ (وهي معنويٌَّة ولفظيٌَّة، فـ : "قولهُ 
ُ
أْن يكوَن امل

  ".َمْعُموِهلا

                                         
َم من تع: أيْ  )١(   .ليٍل عند بياِن َحدِّ املرفوعاتِ ملا تقدَّ
هنـــا غــري املصـــطلح املشــهور بـــني النحــويني، الـــذي إذا أُطلِــَق أُريـــَد بــِه مـــا اجنــرَّ بإضـــافِة اســٍم إليـــه، ) املضــاف إليــه( )٢(

ُد مـا اجنــرَّ حبــرِف َجـرٍّ ظــاهٍر  ، )يــهمضــافًا إل(حبـذِف الّتنــوين أو شــبهِه مـن األّول لإلضــافة، وقــد َمسّـى ســيبويِه واملــربِّ

  ١٢١، والكافية٤/١٣٦، واملقتضب ١/٤١٩الكتاب : ينظر. فتابعهما ابُن احلاجب يف ذلك
  .تقديُر حرِف اَجلرِّ : َأيْ  )٣(
  .وشبهه) َأْمحدَ : (حنو )٤(



  

  

  

  

١١٢  

ـــه ــَفةٍ : "قوُل ـــَر ِصـ : لِيَـــدُخَل فيـــِه حنـــو" معموِهلـــا ُمَضـــاَفٍة إىل: " وقولـــه. )١(واِضـــحٌ " َغيـْ

ينِ ، و)ُمَصارع مصرٍ (   .)٢( َمِلِك يـَْوِم الدِّ

َضـاِف، وظرفَـُه، َأْو مبعـىن ) الـّالم(إّمـا َمبْعـىن : وهي: "قوله
ُ
) ِمـنْ (فيمـا عـدا ِجـْنَس امل

َضاِف، أو مبعىن 
ُ
  ".يف ظرِفِه، وهو قليلٌ ) يف(يف ِجْنِس امل

َقدَِّر على ثالثَِة َأْضُربٍ يعين َأّن املْعنويَِّة باعتباِر 
ُ
  .اَحلْرِف امل

  )" غالُم زيدٍ : (ِمثلُ : "قوُله

  .هذا مثاُل اّلىت مبعىن الالَّمِ 

  )" خاَمتُ ِفضَّةٍ (و: " قوُله

  ).ِمنْ (هذا مثاُل اّليت مبْعىن 

  )" َضْرُب اليومِ (و: "قوله

  ).يف(هذا مثاُل اّليت مبعىن 

ْعرِ  )٣(وتُفيدُ : "قوله
َ
  ].ظ٢٥" [َفِة، وَختِْصصًيا مع الّنكرةِ تعرِيًفا مع امل

ــــه ُخُصوصـــــيًَّة  ــاِف إلي ــاِف واملضـــ ــَعها علـــــى َأْن تُِفيــــَد أنَّ بـــــني املضــ ــــَك َألّن وْضــ وذل

َضـاِف، فلـذِلَك أَفَــاَدِت التـَّْعريـَف، وأَمَّـا ختصيُصــها إذا 
ُ
لْيَسـْت لغَـْريِِه، فيمـا َدلَّ عليــِه لفـُظ امل

   .ُأِضيَفت إىل الّنكرِة ، َفواِضحٌ 

ــا مـــع املعرفـــِة، وهــو إذا كـــاَن املَضـــاُف متــَوغًِّال يف اِإل�ـــاِم، حنـــو : وقَــْد ال تُِفيـــُد تعريًف

  .)٤( َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ : ، إالَّ يف ْحنو)ِمْثل(و) َغْري (

                                         
  "ُخيرُِج الصفَة : " ويف ث )١(
  .١/٤سورة الفاحتة  )٢(
  .اإلضافة املعنويَّة: أي )٣(
  .١/٧سورة الفاحتة  )٤(

إذا ُأِضـيَفْت إىل ُمعـّرٍف لـه ِضـدُّ واحـٌد فقـط تـَُعـّرُف ) غـريَ (أّن : نقًال عن ابن السريّ  ٢/٢٤٠ي جاء يف شرح الرض
، )َغـْريِ اْلَمْغُضـوِب َعلَـْيِهمْ (الحنصار الغرييََّةِ◌، كما يف اآلية الكرمية هـذه، إذ لـيس ملـن رضـي اهللا عـنهم ِضـدٌّ ) غريُ (

  .لتَخصُّصه باملرضيِّ عنهم



  

  

  

  

١١٣  

َضاِف من التـَّْعريفِ : وَشرُطها: "قوله
ُ
  ".جتريُد امل

، وإْن  )١(إدَّى إىل اجلْمـــِع بـــَني تـَْعـــرِيَفْنيِ  وذلـــَك ألنَّ اإلضـــافَة إذا كانـــت إىل َمعرفـــٍة،

  .كانْت ِإىل َنِكَرٍة ملْ يستِقْم، َألنَّ تعريَفه أَبـَْلُغ من ختصيِصهِ 

  ".وشبِهِه من الَعَدِد، َضِعيفٌ ) الثالثِة اَألثوابِ (من  )٢(َوَما َأجاَزُه الكوِفّيون: "قوله

لُفصحاِء، أمَّـا خمالَفـُة القيـاِس، َفألّ�ـم من ُخمالَفِة القياِس، واستعماِل ا وذلَك ملا فيهِ 

، قــال )ثالثــُة اَألثــوابِ (َمجَُعـوا بـَــْنيَ تـَْعــرفِني، وأَّمــا اسـتعماُل الُفصــحاِء فَــَألنَّ املســموَع عـنهم 

ذو الرُّمَّة
)٣(:  
  

يَاُر الَبالِقعُ   وهل يُرِجُع التَّْسليَم َأْو ُيكِشُف الَعَمى   )٤(ثالُث اَألثَافي والدِّ

  :)٥(َفرْزَدقُ وقال ال

  )٦(َفَسَما َفَأْدَرَك َخْمَسَة اَألْشبارِ   َما زَاَل ُمْذ َعَقَدْت َيَداُه إزارَهُ 
  

ــَفًة ُمَضـــاَفًة إىل َمْعُموِهلــــا، مثـــلُ ): الّلْفِظيّــــةُ (و: "قولـــه ــارُب زيــــدٍ : (َأْن يكـــوَن ِصــ ) َضــ

  )".َحَسُن الَوْجهِ (و

                                         
  "َحْرَيف تعريفٍ بني .…: "يف ث )١(
  ١١٤، واملفصَّل١٢٠، ومجل الزجاجي ٣٠٢إصالح املنطق : ينظر )٢(
، والشــعر ٢/٥٤٩طبقــات فحــول الشــعراء : تنظــر ترمجتــه يف). هـــ١١٧ت (غــيالن بــن ُعقبــة بــن �ــيس الَعــَدويُّ  )٣(

  .٢/٤٣٧والشعراء 
والشـاهُد . ٢/١٢٢، وشـرح ابـن يعـيش ٣٠٣، وإصـالح املنطـق ١٧٤ديوانـه : البيت من الطويل، لذي الرُّّمة، يف )٤(

َضاف دون أّوله، وذلك يف قوله) ألْ (دُخول : فيه
ُ
  ".ثالث األثايف : " على ثاين العدد امل

، ٢١/٤٨١الشـــعر والشـــعراء : تُنظـــر ترمجتـــه يف). هــــ١١٠ت (أبــو فـــراس، مهّـــام بـــن غالـــب بـــن َصْعَصــَعة الّتميمـــيّ  )٥(

  ٩/٣٦٧واألغاين 
  . ٥٠٤، واجلىن الداين ٢/١٧٦، واملقتَضب ١/٣٧٨ديوانه : فرزدِق، يفالبيت من الكامل، لل )٦(

  .وهو كسابِقهِ " مخسَة األشبارِ : "والشاهد فيه قوله



  

  

  

  

١١٤  

احــرتاٌز " إىل معموهلــا  )١(مضــافةً : " وقولــه. احــرتاٌز ِممَّــا لــْيَس ِبِصـَفةٍ " ِصــَفًة : " قولـه

  .وشبِههِ ) )٢(ُمَصارِع مصرٍ (من حنو 

  ".َوَال تُِفيُد إالَّ ختفيًفا يف اللَّْفِظ : " قوُله

وذلـَك َألنـَُّهــْم َملْ يـَْقِصــُدوا فيهــا ِإالَّ جمــّرَد التَّْخِفيـِف، واملعــىن كمــا كــان، أَال تـَــَرى أَنّــُه 

  .ِمْن حيُث املْعىن) ضارُب زيدٍ (و) ٌب َزْيًداضار : (ال فْرَق بـَْنيَ قولك

  ) ".َمَرْرُت برُجٍل َحَسِن الوجه: (َوِمْن َمثَّ جاز: "قوله

َر التَّخفيِف لوَجَب أْن يكوَن  معرفَـًة، فيمَتنِـُع َجْريُهـا ) َحَسـِن الَوْجـهِ (ولْو أََفاَدْت غيـْ

  .ِصَفًة على النَِّكرة

  ) ".لَوْجهِ بزيٍد َحَسِن ا: (وامتَـَنعَ : " قوُله

  .معرَفًة جلَازَ ) َحَسِن الوْجهِ (ولو كاَن 

  ) ".)٣(الضَّاربا زيدٍ : (وَجازَ : " قوُله

  .وذلك ألّنَّه أَفاَد َختِْفيًفا حبذِف النُّون

  ]و٢٦) " [الّضارُب َزيدٍ : (وامتنع: " قوله

  . اِإلَضاَفِة َختِْفيفٌ وذلَك َألنَّ التـَّْنويَن قد زاَل َألْجِل األَِلِف والالَِّم، فَلْم َيُكْن يف

  " )٤(ِخالًفا للفرَّاء: " قوله

ّــه مثــُل قــوهلِِمْ : أي ــَوهُِّم َســْبِقها علــى ُدُخــوِل األلــِف والــالَّم، أو أَن : فإنَّــُه َأجاَزهــا، لِتَـ

  . ، وسيأيت)الضَّارُبكَ (و) الضَّارُب الرَّجل(

  :وضُعفَ :"قولهُ 
  

                                         
  .مضافًا: يف األصل )١(
  ٢/٦الفوائد الضيائية : ينظر. صفٌة، ولكن غري مضافٍة إىل معموهلا، بل إىل غريه) ُمَصارع(ألّن  )٢(
  ) ".الضاربو زيدٍ (و: " بعده ١٢٤ويف الكافية  )٣(
  .١١٥، واملفصَّل ٢/١٤األصول : ينظر )٤(



  

  

  

  

١١٥  

َزجِّي خْلَفها َأْطَفاَلهاُعوًذا تُـ   الواهُب المائِة اِلهَجاِن وَعْبِدها
)١( ."  

  

الواهـُب عبـِدها، : وذلـَك َألّن املْعطُـوَف ُحْكُمـه ُحْكـُم املعطـوِف عليـِه، فكأنـَّه قـال

، وإمنّـا َجـوََّزُه بـَْعُضـُهْم، لكونـِه ثانيًـا، وقـد َجيـوُز يف الثـَّواين َمـا َال )الضارِب زيدٍ (فيكوُن ِمْثَل 

  ).)٢(شاٍة وسْخَلِتها ِبِدْرَهمٍ  ُربَّ : (جيوُز يف اَألوائِل، حنو

  )".)٣(اَحلَسِن الوجهِ (؛ محًال على املختار يف )الضَّارُب الرَُّجلِ : (وإّمنا جازَ : " قوُله

ـــم محلـــوا  ــاِرِب الرَُّجـــلِ (علـــى ) اَحلَســـَن الَوْجـــهِ (وذلـــك أل�َّ ــاِرَب (فحملـــوا ) الّضـ الضَّـ

، واجلامُع بَينَـُهما كونُ ) الرَُّجلِ    .الثّاين باأللِف والالَّمِ  عليه يف اَجلرِّ

  ) ".َضارِِبكَ (وِشبُهُه، فيَمْن قاَل إنَّه مضاٌف َمحًال على ) الضَّارُِبكَ (و : "قوله

قـــد َصـــحَّْت مــن غـــِري حتقيــِق َختِْفيـــٍف، َفَحملُـــوا ) َضــارِبكَ (وذلــَك ألنَّ اإلضـــافَة يف 

ـا ملْ يتحقَّـقِ ) الضَّارَبكَ ( َألنَّ التّـْنـِويَن، ) ضـارِبكَ (التَّْخِفيـُف يف  عليه، ألنَُّه باٌب واِحٌد، وإمنَّ

تَِّصـُل يف ُحكـِم التَِّتمَّـِة لِـألوَِّل، فلـو أَثبتُـوا فيـِه التـَّْنـِويَن، 
ُ
والنُّوَن ُمْشـِعَراِن بالتَّمـاِم، والضَّـمُري امل

  .أِو النَّوَن، جلَمُعوا بـَْنيَ نَِقيَضْنيِ 

  ")٤(ِإنَّه ُمَضافٌ : ِفيَمْن َقالَ : " قوُله  

ُهْم َمــْن يـَُقــولُ  وَال بـُْعــَد يف َأَحــِد : " قــاَل الشــيخُ . )١(ِإنَّــه يف موضــِع النَّْصــبِ : َألنَّ ِمـنـْ

  )٢("الَوْجَهْنيِ 

                                         
  . ٢/٣٠٣، وأمايل املرتضى ١/٨٣، والكتاب ٢٩ديوانه : ، يف)ميمون بن قيس(البيت من الكامل، لألعشى  )١(

 ، فُجعـل ضـمريُ )أل(، وهـو مضـاف إىل مـا لـيس فيـه )املائـةِ (إذ وردت باجلّر عطًفا على " وعبِدها: "والشاهد فيه قوله

  .املعرَِّف بالّالِم يف التابِع مثَل املعرَّف بالّالم، واغُتِفَر ذلك لكونه تابًعا، والتابُع ُجيوز فيه ما ال جيوُز يف املتبوعِ 
ـــُب، ومل جيــــز )٢( ــال ) ُربَّ َســـْخلِتها: (إذ َجـــاَز هـــذا الرتكي الوافيــــة : ينظـــر. دوَن العطـــف) ســــْخلِتها(علـــى ) ُربَّ (بإدخـ

١٥٧.  
  .٢/٢٥٦، وشرح الرضي ١/١٩٤الكتاب : ينظر. باإلضافة) الوجه(َجرُّ ) اَحلَسِن الوجهِ (يف  واملختارُ  )٣(
، وشــرح الرَّضـــي ١١٥املفصَّــل : ينظــر.  والرُّمــاين والزخمشــري -كمــا نُقــَل عنــه يف َأَحــِد قوليــهِ   -هــذا مــذهب املــّربد )٤(

٢/٢٦٢  



  

  

  

  

١١٦  

  "وَال ُيَضاُف مْوُصوٌف إىل ِصَفِتِه : " قوُله

ــــُه ُمَضـــــافًا إلْيـــــِه  ـــِإعراِب املْوُصـــــوِف، وَكْونُـ ــَفَة تـَْقتِضـــــي َأْن تكـــــوَن بــ ـــ وذلـــــك َألنَّ الصِّ

  .ِضي َأْن يُكوَن َخمُْفوًضا باِإلضافِة، فَـيُـَؤدِّي إىل َأن يكوَن خمفوًضا مرفوًعا، وهو باِطلٌ يـَْقتَ 

  ].ظ٢٦" [وال ِصَفٌة إىل َموُصوِفها : " قوُله

ْتُبوِع، وهو َعْكُس َحِقيَقِتها
َ
  .وذلَك َألنّه يُؤدِّي إىل تقدِمي التَّابِع، وتَأخِري امل

بـَْقَلــِة (، و)صـالِة اُألوىل(، و))٣(جانـِب الَغــرِيبِّ (، و)عِ َمسـجِد اجلــام: (وَحنْــوُ : " قولـه

  ".، ُمَتَأوٌَّل )اَحلمقاءِ 

ْوُصوِف إىل ِصَفِتهِ : َوَوْجُه وُروِدهِ 
َ
  . أَنَّه يف الظَّاِهِر ِمْن إَضاَفِة امل

َيسـِتقيُم  أَنَّه َقْد تـََقدََّم مـا َميْنَـُع ِمـْن َذلِـَك، فوَجـَب تَأويـُل هـذِه املواضـِع ِمبـا: واجلوابُ 

مســـجُد الوقـــِت اجلـــامِع، وجانـــُب : التـَّْقـــديرُ : بِـــِه ُجرِيُّهـــا علـــى ِقَيـــاِس ُلَغـــِتِهْم، فلـــذِلَك قـــاُلوا

ــاعِة اُألْوَىل، وبقلــُة احلَبَّــِة احلمقــاِء، َفُحــِذَف املوصــوُف،وأُقيَمِت  املكــاِن الَغــْرِيبِّ، وصــالُة السَّ

سـجِد باجلـامِع، َيِصــحُّ َوْصـُف الوقـت بـه، وكــذلَك ، وكمـا َيِصــحُّ َوْصـُف امل)٤(الصِّـفُة مقاَمـهُ 

  .البواقي

  ".ُمَتَأوَّلٌ ) َأْخالِق ثياب(و) قطيَفةٍ )٥(َجْردِ (وِمْثُل : "قوله

  .أنّه يف الظاهِر من إضافِة الصَِّفِة إىل موصوِفها: َوَوْجُه ُوُروِدهِ 

                                                                                                                     
  .٢/٢٦٢ي ، وشرح الرَّض١/٢٩٤النكت : ينظر. هذا مذهب األخفش وهشام)١(
  ٥٣شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٢٨/٤٤سورة القصص . وَما ُكْنَت ِبَجاِنِب الَغربيِّ : إشارة إىل قوله تعاىل )٣(
هـذا عنــد البصـريني، وأّمــا عنــد الكـوفيني فهــذا ِمــن قبيـل إضــافِة الشـيِء إىل نفســِه، ألّن املســِجَد هـو اجلــامُع، وكــذا  )٤(

، ٢/٨، واألصــول ٢/٥٥معــاين القــرآن، للفــراء : ينظــر. تالِف يف اللَّفــظِ البــاقي، وجيــوُز هــذا عنــدهم بشــرِط االخــ

  )٦١م( ٢/٤٣٦واإلْنَصاف 
  ).جرد(لسان العرب : ينظر. اخلََلُق من الثياب: اَجلْردُ  )٥(



  

  

  

  

١١٧  

علـى َوْجـٍه يسـتقيُم، وهـو أَنَُّه قد تـََقدََّم ما مينُع من ذلك، فَوَجَب تأويلُه : واجلوابُ  

ــا ) قطيفــٌة َجــْردٌ : (مــن قــوهلِِمْ ) قطيَفــةً (أَنـَُّهــْم َحــَذَفوا  َحــىتَّ صــاَر كأنـَّـه اســٌم غــُري ِصــَفٍة، فَـَلمَّ

يف كونــِه صالـــًحا ) خــامتٍ (َقَصـُدوا َختِْصيَصــُه، لكونــِه صـاحلًا ِألْن يكــوَن قطيفــًة وغريَهــا، مثـل 

  ).َخامتٍَ : (، كما يف حنو)١(وُه إىل ِجْنِسِه اّلذي يـََتَخصَُّص بهِ َألْن يكوَن ِفضًَّة وغريَها، َأضافُ 

) َلْيـــثٍ (وَال ُيَضـــاُف اســـٌم مماثِـــٌل للُمَضـــاِف إِليـــه يف الُعُمـــوم واُخلُصـــوِص، كــــ: " قولـــهُ 

  ".، ِلَعَدِم الفائدِة )َمْنعٍ (و) َحْبسٍ (، و)َأَسدٍ (و

ــْفَت االســـَم إىل وذلـــَك َأنَّ اإلضـــاَفَة مل تـــأِت إالَّ لَِتخصـــيٍص َأْو  تـَْوضـــيٍح، فـــِإذا َأَضـ

ُر ُمْسَتِقيمٍ    .ِمْثِلِه، ُكْنَت كأنََّك َأوَضْحَتُه بِنَـْفِسِه، َأو َخصَّْصَتُه بَِنفِسِه، وهو َغيـْ

  ".، فإنّه َخيَْتصُّ )َعْنيِ الشَّْيءِ (، و)ُكلِّ الدَّراِهم(ِخبِالِف : " قولهُ 

هـا، فـإذا أَضـفَتُه إىل الـدَّراِهِم فَـَقـْد َحَصـَلْت يصلُح للِـدَّراهِم وغريِ ) ُكال� (وذلَك ِألن 

  .، وما كاَن ِمثـَْلهُ )َعْنيُ الشَّْيءِ (فائدٌة مل تُكن، وكذلك 

  ".وحنُوُه، ُمَتَأوٌَّل ] و٢٧) [سعيُد ُكْرزٍ : (وقوُهلم: " قوُله

، ِمـن )َأَسـدٍ (و) َليْـثٍ (ِامسَاِن ِلُمَسـم�ى واحـٍد، كــ) ُكْرًزا(و) سعيًدا(َأنَّ : َوَوْجُه ُوُروِدهِ 

، )ُكــْرزٍ (إىل ) ســعيدٍ (غــِري َأْن يكــوَن يف َأَحــِدمها خصــوٌص َأْو ُعُمــوٌم، وقــد َصــحَّْت إضــافُة 

  ).َأَسدٍ (إىل ) َلْيثٍ (فَـْلَتِصح ِإضافُة 

َم َمــا َميْنَــُع ِمــن ذلــك، فَـَوَجــَب تأويــُل َمــا َحنْــُن فيــه، وهـــو أنَّ : واجلــوابُ  أَنّــه قــْد تقــدَّ

ُهَمــا علــى االســَم ُيْطَلــُق  َويـُــَراُد بــِه اللَّْفــُظ، وُيْطَلــُق ويـُــَراُد بــه املــدلوُل، فَـَيِجــُب َمحْــُل األوَِّل ِمنـْ

مــدلوُل هــذا اللَّفــِظ، ومل يـَْعِكُســوا التَّأويــَل، َألنَّــُه : املــدُلوِل، والثَّــاين علــى اللَّْفــِظ، فكَأنَّــُه ِقيــلَ 

                                         
  .٣/١١، وشرح ابن يعيش ١٢٣املفصَّل : ينظر )١(



  

  

  

  

١١٨  

ــوا)جــاءين ســعيُد ُكــْرزٍ : (ْفــِظ، حنــوُيْســَنُد إِليــِه َمــا َال َيصــحُّ ِإْســَناُدُه إىل اللَّ  ُكــْرُز : (، ومل يـَُقوُل

  .)١(، ِألنَّ اللََّقَب َأوَضُح ِمَن االسمِ )سعيدٍ 

                                         
  .١٦٠الوافية : ينظر )١(



  

  

  

  

١١٩  

  ]اإلضافُة إلى یاِء المتكلِّمِ [

لَحُق بِه إىل ياِء املتكلِّم ُكِسَر آِخرُهُ : " قولهُ 
ُ
  ".وإذا ُأِضيَف االْسُم الصَِّحيُح أو امل

) ظَْبيِــــي: (، وامللحــــُق بـــِه حنـــو)دارِي(و) ثـــوِيب : (لصَّــــحيُح حنـــووذلـــَك لُِيناِســـَبها، َفا

  .، َألنَّ حرَف الِعلَِّة خيَِفُّ النُّْطُق بِه ُمَتَحرًِّكا، ِلُسُكوِن َما قبَلهُ )َدْلِوي(و

  "والَياُء َمفتوحٌة َأْو ساكنٌة : " قوله  

أَيُّهما اَألصلُ : ياُء املتكلِِّم، َوَقِد اخُتِلَف يف: َأيْ 
)١(.   

ــيخ ــا كلمــٌة علــى حــرٍف واحــٍد، فَـَوَجــَب َأْن : " قــال الشَّ ــْتُح، َأل�َّ والصَّــحيُح أَنـَّـُه الَف

ــَىن َعَلــى حرَكــٍة، ِقياًســا علــى األْكثَــِر يف َكَالِمِهــْم، َكَقْولــك وَأشــباِه ) َضــَرْبتَ (و) َضــَرْبتُ : (يـُبـْ

  .)٢("ذلك، ُمثَّ َسكَُّنوها بعَد ذلَك على سبيِل التَّْخِفيِف 

  ".فِإْن كاَن آخرُُه ألًفا تـُْثَبُت : "لهقو 

  ).ضاربايَ (و) رحايَ (و) عصايَ : (وذلك حنو

  ".تـَْقِلُبها ِلَغِري التَّثنيِة ياًء  )٣(وُهَذْيلُ : "قولهُ 

، فَاســــُتْثِقَلِت احلركــــُة علــــى الــــواِو واليــــاِء، )َرَحيِــــيُ (و ) عَصــــِويُ : (َوَوْجُهـــُه َأّن َأْصــــَلهُ 

َن َحـــــ ـــالواَفُحــــِذَفْت، َفُســــكِّ ــَب إدَغاُمـــــُه، فقـ ــــِة قَـْبــــَل يـــــاِء املــــتكلِِّم، َفوَجــ ) َعَصـــــيَّ : (ْرُف الِعّل

  : ، ومل يـَْفَعُلوا َذِلَك يف التَّْثِنيِة، َألمرينِ )رَحيَّ (و

ــَردُّ ): َأَحــُدُمهَا( ــٌة؛ ِإِذ األَِلــُف يف الّتْثِنَيــِة َال َأْصــَل هلــا، فَـتُـ َأنَّ الِعلَّــَة الــيت ذكرناهــا ُمْنَتِفَي

  .ِإليهِ 

                                         
ها الفتُح، َألنَّ احلرَف، والسيَّما حرَف الِعلَِّة، َضِعيٌف، ال حيتمُل احلركـَة أصُلها احلركُة، وأصُل حركتِ : فقال بعُضهم )١(

ِة والكســـرةِ  ، وشــرح ابــن يعـــيش ٤/٢٤٧املقتضـــب : ينظــر. أصـــُلها اإلســكانُ : وقــال بعضــهم. الثقيلَــَة مــن الضــمَّ

  ٢/٣٥٦، وشرح الرضي ٢/١١
  .٥٤شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٣٨، ولباب اإلعراب ١٦٢يل ، والتَّْسهِ ٣/٤١٤الكتاب : ينظر )٣(



  

  

  

  

١٢٠  

ثـَــىنَّ ): والثـَّـاين(
ُ
، فـــإْن )١(الْلَتـــَبس املْرفــوُع ِبغَـــريِهِ ] ظ٢٧[أَنـَُّهـــْم لــو فَـَعلُـــوا ذلـــك يف امل

ــريِِه، قـُْلـــتُ ) َعًصـــا(فَــــ: قُلـــتَ  ـــثَّالِث يـَْلتَـــِبُس فيـــِه الرَّفـــُع ِبغَـ الَفـــرُق بيَنهمـــا َأنَّ : يف اَألحـــواِل ال

ــِب األَلِـــِف يـــاًء، ألَ ) َعًصـــا( ــْب، َلَكـــَاَن اَألْمـــُر كـــذلَك، اللَّـــبُس فيـــِه لـــيَس بقلـ ـــا لَـــْو َملْ تـُْقلَـ َّ�

  .خبالِف ما حنُن فيهِ 

  ".وإن كاْن ياًء أُْدِغَمْت : " قوله

) قاِضــــيَّ : (وذلــــَك الجتمــــاِع املِثـْلَــــْنيِ فيمــــا هــــو كالكلمــــِة الواحــــدِة، فلــــذلك تقــــولُ 

  ).َضاِرِيبَّ (و) غازِيَّ (و

  "ْدِغَمْت وإن كاَن واًوا قُِلَبْت ياًء، َوأُ : " قوُله

ــكوِن،  وذلـَك ِألنَّ قيــاَس ُلَغــِتِهْم إذا اْجتمعــِت الـواُو واليــاُء، وتـََقــدََّمْت إحــداُمها بِالسُّ

): ُمْصـَطَفْونَ (، ويف )ُمْسـِلِميَّ ): (ُمْسـِلُمونَ (، لذلَك َتقـوُل يف )٢(قُِلَبِت الواُو ياًء، وأُدِغَمتْ 

ــــَرِت الضَّــــمَُّة إىل)ُمْصــــَطَفيَّ ( ــــا ُغيـِّ ــــاِكَنَة َال  ، وإمنَّ ــريَِّ الَفْتَحــــُة، َألنَّ اليــــاَء السَّ الكســــرِة، ومل تـَُغــ

يُء بـَْعَد الضَّمِّ 
  .جتَِ

  ".وفُِتَحِت الَياُء لِلسَّاِكنَـْنيِ : "قولهُ 

َتَكلِِّم مَع َمـا ذُِكـَر مـن حـروِف الِعلَّـِة، لِـَئالَّ ُجيَْمـَع بـَني سـاِكنِني، : َأيْ 
ُ
َوفُِتَحْت ياُء امل

ا يُقــوُم مقــاَم احلركــِة، َأْو لِِنيَّــِة  ،)٤(َوَمْحَيــايْ : )٣(راءِة نــافعوأَمَّــا َحنْــُو قــ فــَألنَّ يف األلــِف َمــد�

  .اْلَوْقِف، وهو عند النَّحِويَِّني َضِعيفٌ 

)٥(]األسماُء السِّتَّةُ [
  

                                         
م كانوا يقولون يف املثىن: "يف ث بعده )١(   ".رفًعا ونصًبا وجر�ا، فـَيَـْلَتِبُس ) َضاِرِيبَّ : (َأل�َّ
  ٣/١٧٥، وشرح الشَّافية ٥٩٠التكملة : ينظر )٢(
،  ومعرفة القراء ٥/٣٦٨وفيات األعيان : تنظر ترمجته يف). هـ١٩٦ت (نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، املدين  )٣(

  .٢/٣٣٠، وغاية النهاية ١/١٠٧الكبار 
  . ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحيَاي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ . ٦/١٦٢سورة األنعام  )٤(

، والكشـف ٢/٣٢٩احملتسـب : ينظـر. الفـتح والسـكون: بالسكون قراءة نافع، وكذا قـالون، وَعـْن ورش الوجهـان
  .٢٠١-٢/٢٠٠، والنشر ١/٢٥٩

  . من التحقيق ١٠ص: ينظر. قد َمّر احلديُث عنها ُمضاَفًة إىل غِري ياِء املتكِّلمِ  )٥(
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تَُّة فـ : "قوله   )".َأِيب (، و)َأِخي(وأَمَّا اَألْمسَاُء السِّ

ـا حـذُفوا حـرفَ 
ّ
، صـاَر )َدمٍ (و) يـدٍ (الِعلَّـِة مـن آِخـرِِه، كحـِذِفِهْم ِمـْن  وذلَك َألنـَُّهـْم مل

  ).َدِمي(و) َيِديْ : (، كما تقولُ )أيب(و) أخي: (َنْسًيا َمْنِسي�ا، فلذلَك تقولُ 

  )".َأِيبَّ (و) َأِخيَّ ( )١(وَأجاَز املربِّدُ : "قوُله

  :فَـَردَّ الالََّم احملذوَفة، وَمتَسََّك بقولهِ : َأيْ 
  

  )٢(وَأِبيَّ َماَلَك ُذو المجاِز ِبَدارِ   َك ذا المـََجاِز وَقْد َأَرىَقَدٌر َأَحلَّ 
  

  .وليَس فيه دليٌل، ِالحتماِل َأْن يكوَن مجًعا ُمَسلًَّما ِلَألبِ 

  )".َهِين (و) محَِيْ : (وتقولُ : "قولهُ 

  ).َأِيب (و) َأِخي(وذلَك ِلمْثِل ما ذُِكَر يف 

]ِيفَّ : [ويـَُقالُ : "قوله
  ".يف اَألكثرِ  )٣(

، فَـَوَجـَب قَـلْـُب الـَواِو )فُـويَ : (وذلَك لزواِل َما يـَْقتِضي قلَب الـواِو ِإىل املـيِم، وأصـُله

يــاًء، وإدغاُمهــا يف اليــاِء، ُمثَّ قُِلَبــْت َضــمَُّة الَفــاِء كســرًة، لَيِصــحَّ النُّْطــُق باليــاِء بعــَدها، َفَصــار 

  .يف اَألحواِل الثالث) ِيفَّ ] (و٢٨[

  )".َفِمي(و : "قوله

                                         
وهـو أيًضـا رأي . ١٦٢، والتَّسـهيل ١٤١املفصَّـل : ، وهـو يف)الكامـل(، أو )املقتضـب(مل أَِقف على رأيه هذا يف  )١(

  .٢/٤٧٦جمالس ثعلب : الفّراء وثعلب يف
ــا اســـتعجم : ُت مـــن الكامـــل، ملـــؤرج الّســـلمي، يفالبيـــ )٢( : ، وبـــال نســـبة يف٤/٤٦٧، وخزانـــة األدب ٦٣٥ُمْعَجـــم مـ

  ).ذا ا�ازِ (مكان ) ذا النَُّجْيلِ : (، برواية٢/٤٧٦جمالس ثْعلب 

ــة يف وال. يف حالــة اجلــّر، وهــي اليــاء، مث أَدغمهــا يف يــاء املــتكلم) أبــو(إذ ردَّ الَم ) وَأِيبَّ : (والشــاهد فيــه قولــه  ُحجَّ

ــا ُمَســلًَّما لــألِب، أل�ُــْم يقولــون ، ١/٣٦شــرح ابــن يعـــيش : ينظــر). أٌب وأبــونَ : (ذلــك الحتمــال أْن يكــون مجًع

٣٧.  
  .١٢٧الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )٣(
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ــرَِد : يف اَألَقــلِّ، َوَوْجُهــُه أَنّــه يـَُقــالُ : َأيْ  ، وقيــاُس هــذِه األمســاِء َأْن تـَْلَحــَق )َفــمٌ (ِإذا أُف

تكلِِّم على ما ُهَو عليِه، كما قيل
ُ
  ).َأِيبْ (و) أِخيْ : (ِمبُفرِدها ياُء امل

  )".َفمٌ (و) َهنٌ (و) َحمٌ (و) َأخٌ (و) َأبٌ : (وإذا ُقِطَعْت قـُْلتَ : "قوُله

ــا ِإذا َوقَـَعـْت ُمفــردًة التَـَزُمــوا َحـْذَف َالَماِ�ــا، وَجَعَلــوا اِإلعـراَب علــى َعيَناِ�ــا،  يَعِـين  َأ�َّ

وَألْجِل ُوُقوِع اإلعـراِب : ، َأيْ )َفمٍ (، ولذِلَك قَـَلُبوا الواَو ميًما يف )َدمٍ (و) َيدٍ (َكَما فَـَعُلوا يف 

ــتِ  َقِلــُب أَِلًفــا، فَـَتِصــُري علــى عيناِ�ــا، َألنَّــه كــاَن يتَحــرَُّك الــواُو، ويَنَف علــى ) َفــا(ُح مــا قبَلــُه، فَـتَـنـْ

  .َحْرفٍ 

  ".وفَـْتُح الَفاِء أَْفَصُح ِمنـُْهما: "قوُله

ـــمٌّ : (ِمـــَن الضَّـــمِّ والَكْســـِر، وِمـــنـُْهم َمـــْن يَقـــولُ : َأيْ  م جعلـــوه  )١()َف بِالتَّشـــديِد، كـــَأ�َّ

،  وِعلَّـُة الَضـّم كـوُن املـيِم ِعَوًضـا عـِن الـواِو، )٢(وِعلَّـُة الَفـْتِح ظـاهرةٌ . ِعَوًضا مـن الَعـْنيِ والـالَّمِ 

  .وِعلَُّة الكسِر كونُه كتعويِض الَياءِ 

  ".ُمْطَلًقا) َعًصا(و) َدْلوٍ (و) َخْبءٍ (و) يدٍ : (، ِمْثلُ )َحمٌ (وجاَء : "قوُله

ا جاَءْت يف    :)٣(ُلَغاٌت ُأَخرُ ) َحمٍ (يَعِين َأ�َّ
  

، )هــذا َحــمٌ : (، ُمضــاًفا، وغــَري ُمَضــاٍف، فتقــولُ )يَــدٍ (َأن يكــوَن مثــَل : )٤()إحــداها(

  ).هذا َمحُكِ (و

  ).هذا َمحُْؤكِ (، و)هذا َحْمءٌ : (، فيقالُ )َخْبءٍ (َأن جيرَي َجمَْرى ): الثّانيةُ (

  ).هذا َمحُْوكِ (، و)هذا َمحْوٌ : (، فيقالُ )َدْلوٍ (َأن َجيرَِي َجمَْرى ): الثّالثةُ (

                                         
  .١٩٠، وشرح الفصيح، البن هشام اللخمي ١/٤١٥سّر صناعة اإلعراب : ينظر )١(
  .١٦٣الوافية : ينظر. ا يف األصلوذلك لكوِن الفاِء َمْفُتوحً  )٢(
ْحِسَبة : ينظر )٣(

ُ
  .١/١٢٦شرح املقّدَمة امل

  .أحدها: يف األصل )٤(



  

  

  

  

١٢٣  

  ).هذا َمحَاكِ (، و)هذا محًا: (، َفيقالُ )َعًصا(َأن َجيرَِي َجمَْرى ): الراّبعةُ (

  ".ُمْطَلًقا) َيدٍ (ِمْثَل ) َهنٌ (وجاَء : "قوُله

ــا، فيقـــالُ ) يـــدٍ (لغــٌة ُأخـــرى، وهــي َأْن َجيـــرِي َجمــرى ) َهـــنٍ (يعــين أَنَّـــه جــاَء يف  : ُمطْلًق

  .)١()هذا َهُنكِ (، و)هذا َهنٌ (

  ".َالُتَضاُف ِإىل ُمْضَمرٍ ) ُذو(َو : "قوُله

ــا ُوِضــَعْت لُِيَتوصَّــَل ِ�ــا ِإىل الَوْصــِف بَِأمســاِء اَألْجَنــاِس، كقولِــكَ  وذلــكَ  َمــَرْرُت : (َأل�َّ

  ).ِبَرُجٍل ِذي َمالٍ 

  ".َوَال تـُْقَطُع ِعِن اِإلَضاَفةِ : "قوُله

ا هي َوْصَلٌة، على َما تـََقدَّمَ    .وذلك َألّ�ا َلْيَسْت مْقُصودًة، وإمنَّ

                                         
  ).هنا(لسان العرب : ينظر )١(
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  ]الّتوابع[

  

  "ُكلُّ ثاٍن بِإعراِب ساِبِقِه ِمْن ِجَهٍة واِحَدةٍ : التـََّواِبعُ : "قوُله

، وخـِرب )كـان(ُخيْـرُِج عنـه َحنْـَو خـِرب " بِِإعراِب ساِبِقهِ : "وقوُله. يـَُعمُّ " كلُّ ثَانٍ : "قوُله

) َعِلْمـتُ (املبتدِإ، والثـَّاَين والثَّالـَث يف بـاب ُخيْرُِج عنه خَرب " ِمن جهٍة واحدةٍ : "وقوُله). إنّ (

  ).َأْعَلْمتُ (و

  ]النَّْعتُ [

  ".تَاِبٌع َيُدلُّ على َمْعًىن يف َمتبوعِه ُمطْلًقا: النـَّْعتُ : "قوُله

: وقولُـه. ُخيْرُِج عنه َمـا ِسـَواهُ " َيُدلُّ على معًىن يف َمْتُبِوِعه: "وقوُله. يـَُعمُّ " تابعٌ : "قوُله

تَوّهِم يف ِمْثلِ ) اُمْطَلقً (
ُ
  .)١(أَنَّه داِخٌل يف ذلك) َضرَبُت زيًدا قائًما: (َيْدَفُع عنه َوْهَم امل

  ".توضيحٌ  أووفائدته ختصيٌص ": قوُله

  .َفالتَّْخِصيُص يف النَِّكراِت، والتـَّْوضيُح يف املعاِرِف، َهَذا ُهَو الَغاِلبُ 

  ".)٢(نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ : الذَّمِّ، َأِو التَّوكيِد حنو وَقْد يكوُن ملَِجرَِّد الثَّناِء، َأوِ : "قوُله

ـــَك يف املوضـــِع الـــذي ) والثَّـــاين(، )ِبْســـِم اِهللا الـــرََّمحِن الـــرَِّحيمِ : (حنـــو) فـــاألوَّلُ ( كقوِل

ـــوٌم َأنَّ ) والثَّالـــثُ (، )فَـَعـــَل زيـــٌد الَفاِســـُق اخلبيـــثُ : (ُمتَـَعـــّنيٌ فيـــه) زيـــدٌ (  كمـــا َمثـََّلـــُه، َألنَّـــه َمْعُل

  .النـَّْفَخَة واحدٌة ِمن نـَْفِس البناءِ 

                                         
َم أَنَُّه تـابٌع يـدلُّ علـى معـًىن يف متبوعـِه، لكـْن ال يـدلُّ عليـه مطلًقـا، بـل حـاَل ُصـُدوِر : "يف ث بعده )١( َألَ◌نَُّه وإْن تـََوهَّ

  .٥٦شرح ابن احلاجب : ينظر". الِفعلِ 
  .٦٩/١٣سورة احلاّقة  )٢(



  

  

  

  

١٢٥  

ْعَىن : "قوُله
َ
  ".وال َفْصَل بـَْنيَ َأْن يكوَن ُمْشتَـق�ا، أو غريَُه، إذا كاَن َوْضُعُه َلَغَرِض امل

ُهْم َيْشَرتُِط االِشتَقاقَ . هذا كمذهِبِه يف احلَال   .)١(وكثٌري ِمنـْ

  )".ذي مالٍ (و) متيميٍّ : (ُعُموًما مثل: "قوله

  .فِإنـَُّهما َملْ ُيْستَـْعَمال إالَّ ِصَفتَـْنيِ : أيْ 

ــا، حنــــو: "قولُــــه بزيــــٍد (، و)�ــــذا الرَُّجــــلِ (، و)َمــــرَرُت ِبَرُجــــٍل َأيِّ َرُجــــلٍ : (َأْو ُخُصوًصــ

  )".هذا

، ومل يُوَصـْف بِاسـِم اجلِـْنِس ) َأيٍّ (فِإنَُّه ملَْ يُوَصْف بِـ : أيْ  إالَّ يف هـذا املوضـِع اخلـاصِّ

  .شارِة، ِلَما فيها ِمَن اِإل�اِم، ومل يُوَصْف بِاسِم اِإلشارِة ِإالَّ اَألْعالمُ ِإالَّ َأْمساُء اإلِ 

  ".وُتوَصُف الِّنَكَرُة باُجلْمَلِة اَخلَربِيَّةِ : "قوُله

ا يف املعىن ُحْكٌم، وأَمَّا حنو قوله ا اشُرتِط َأن تكوَن خربيًَّة َأل�َّ    :وإمنَّ

  .)٢(ْئَب َقطْ َجاُؤوا ِبَمْذٍق هْل رََأْيَت اِلذّ 

  ).َمُقوٍل عَندُه هذا القولُ (َفُمَتَأوٌَّل بـ 

  ".َويـَْلَزُم الضَِّمريُ : "قوُله

  .وذلك لَيْحُصَل الرَّْبُط بيَنُه وبـَْنيَ َمْوُصوِفِه، كما يف اخلرب

  

  ]النَّعت الحقیقي والنَّعُت السََّببـي[

وُصوفِ : "قوله
َ
  ".ويُوَصُف َحباِل امل

                                         
  .٢٠/٣١٥، وشرح الرضي ٣/٤٨شرح ابن يعيش : هذا إىل اجلمهور، يف يُنَسبُ  )١(
  .واْختَـَلطْ  المظَّ لحتى إذا َجنَّ ا: وقبله ٢/٣٠٤ملحق ديوانه : رَجٌز للعجاج، يف )٢(

والّشــاهد . ١/٣٢٥، ومغــين اللبيـب ٥٤١، وشـرح عمــدة احلـافظ )١٤/ ١/١١٥اإلنصــاف : وهـو بــال نسـبة يف

، وهـي )َمـْذق(إذ جـاَء ظَـاهُر اُجلملـِة االسـتفهامّيِة وكأّ�ـا نعـٌت للنكـرة " أيـَت الـذئَب قَـْط؟مبَـْذٍق َهـْل ر : "فيه قوله

  .هل رأيت الذئب قط؟: جاؤوا مبذق مقوٍل فيه: يف احلقيقة مُقوُل قوٍل حمذوٍف، تقديره



  

  

  

  

١٢٦  

  .، وهو القياسُ )َرْرُت برُجٍل عاملٍ مَ : (وذِلَك قْوُلكَ 

  .)مررت برجٍل حسٍن غالُمهُ (: حنوقه، وحال متعلّ : "قوله

  .اخلربِ  حالِه كما يف لةَ زـ له منزـّ نوذلك لت

، والتَّعريـِف والتَّنكـِري، واإلفـراِد والتَّثنيــِة ]و٢٩[يـَْتبَـُعـُه يف اِإلعـراِب  )١(فَـاَألوَّلُ : "قولُـه

  ".التَّْأنِيثِ واَجلْمِع، والتَّذكِري و 

  .وذلَك َألنَّه يف املعَىن هو اَألوَُّل، فَـيَـْلَزُم َأْن يُواِفَقه

  .)٤)(٣("يْتبَـُعُه يف اَخلمِس اُألَولِ  )٢(والثَّاين: "قوُله

وذلَك ألنَّه َلمَّا ُجِعَل َصَفًة لِـذَلَك املوصـوِف مـن حيـُث ا�ـاُز واللَّفـُظ، ُجعِـَل تابًعـا 

  .)٥(َعاًة لّلْفظِ له يف هذه األْشياِء ُمرا

  ".كالِفْعلِ )٦(ويف الباقي: "قوله

، وكمــا أنّــه إّمنــا )٧(فكمــا َأنَّ الفعــَل إّمنــا يكــوُن ُمفــرًدا إذا تقــدََّم، فكــذلك هــذه: َأيْ 

مِ    .ُيذكَُّر ويؤنَُّث باعتباِر فاعلِه، فكذلك هذه، والفاعُل ُهنا غُري املتقدِّ

  )".ٌد ِغْلمانُهقام َرُجٌل قاعِ : (وِمْن َمثَّ َحُسن: "قوُله

                                         
  )".النـَّْعِت احلقيقي(الوصُف حباِل املوصوِف، وهو ما يـُْعَرُف بـ: أي )١(
  ).النَّعِت السََّبِيب (ال متعّلقة، وهو ما يـُْعَرُف بِـ الوصف حب: أي )٢(
  .الرَّفع والّنصب واجلّر، وواحٍد من التعريِف والتنكريِ : يف واحٍد من ثالثٍة من أنواع اإلعرابِ : أي )٣(
  ".وإن مل يتطابقا يف ذلك: أي: "يف حاشية األصلِ  )٤(
  ".َوذلَك إلمكاِن التَّبِعيَّة: "يف حاشية األصل )٥(
  .اإلفراد والّتثنية واجلمع، والتذكري والتأنيث: وهي )٦(
  ".املتَعلَّق، فيجُب إفراُده: يعين: "يف حاشية األصل )٧(
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  ).قام َرُجٌل قَـَعَد ِغْلَمانُهُ : (بِالتَّوحيِد، وإْن كاَن َفاِعُلُه َمجًْعا، َألنّه ِمْثلُ : ٍأيْ 

  )".قاِعُدونَ : (َوَضُعفَ : "قوُله

  .، وهو َضِعيفٌ )يـَْقُعُدوَن غْلَمانُه: (، ألنّه مثلُ )قاعدوَن ِغْلَمانُه: (َأيْ 

  )".انُهُ قـُُعوٌد ِغْلمَ : (وَجيُوزُ : "قوله

  ).قاِعُدون(، خبالف )١(وذلَك ِ�يِئِه على ِصيَغٍة مل ُيْشِبْه ِ�ا الفعلَ 

ْضَمُر َال يوَصفُ : "قوُله
ُ
  .)٢("وامل

ْضـَمُر واضــٌح، َأال تَـرى َأنَّ 
ُ
يف �ايــِة ) أَنـا(وذلـَك ألنَّ الصِّـفَة توضــيٌح للمعـارِف، وامل

َل عليه البابُ    .الوُضوِح، مث محُِ

  ".وُف َأَخصُّ َأْو ُمَساوٍ واملوص: "قوُله

فيـدة، فَـَال يَليِـُق َأْن يكـوَن دوَن َغـْريِ املْقُصـوِد يف 
ُ
ْقُصوُد بالِّنْسَبِة امل

َ
وذلَك َألنَُّه هو امل

َراَدةِ 
ُ
اِت امل   .الّداللِة على الذَّ

ضاِف إىل مثِلهِ : "قوُله
ُ
  ".وِمْن َمثَّ مل يُوَصْف ذو الالَِّم إالَّ ِمبثِلِه، َأو بامل

  .)٣(َك َألنَّ َما َعَداُه من املعارِف َأَخصُّ منهوذل

ا الُتزَِم َوْصُف باِب : "قولهُ    ".ِبِذي الّالِم ِلِإل�امِ ) هذا(وإمنَّ

َهٍم، َأو ُمَضــاٍف إىل  ُــبـَْهِم مل يُوَصــْف ِمبَُضــاٍف إىل ُمــبـْ
َأْوَرَد َذلــَك اعِرتَاًضــا، لكــوِن امل

ُمعرٍَّف بِالّالم
  .)٥(ا، وهو َأَخصُّ ِمنـُْهمَ )٤(

                                         
، أَمَّا املعنويُّ فـَُهو حاِصلٌ : "يف حاشية األصل )١(   ".يُريُد الّشبَه اللفظيَّ
  ".وال يُوَصُف بهِ : "بعده ١٣١يف الكافية  )٢(
ا تصــريٌح بــأنَّ املضــاَف إىل املضــمِر، واملضــاَف إىل الَعلَــِم، واملضــاَف إىل اســِم اإلشـــارِة، وهــذ: "يف حاشــية األصــل )٣(

  ".أْعَرُف ِمن ذي الالَّمِ 
  ).ُغالم الرَُّجلِ : (يف األصل فوقه خبط صغري )٤(
  ".يُفَهُم منه أنَّ الشيَء دوَن ما ُأِضيَف يف التَّعريفِ : "يف حاشية األصل )٥(
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ـا كـاَن لَـْيَس لَـُه "لِإل�ـامِ : "َأَجاَب َعـْن ذلـَك بقولـهِ 
َّ
، ومعـىن ذلـَك َأنَّ اسـَم اإلشـارِة مل

اِت قَـْبـَل اِلّصـَفاِت، هـو الِقَيــاُس،  اِت، كـاَن َوْصـُفه مبـا يَـُدلُّ علـى الـذَّ َداللـٌة علـى حقيقـِة الـذَّ

ــ ــّذاِت هــي َأمســاُء اَألْجَن الَّــُة علــى ال  )١(اِس، وَتعرِيُفهــا بِاعتبــاِر َمْعَناَهــا يف نـَْفِســهاواَألْمسَــاُء الدَّ

ا هو بالّالمِ    .ِإمنَّ

  )".َمَرْرُت ِ�ََذا األبـَْيضِ : (َمثَّ َضُعفَ ] ظ٢٩[وِمْن : "قوُله

ُ به َحقيَقُة الذَّاتِ ) األبيض: (وذلك ألنَّه ليس يف قولك َما تـُبَـنيَّ
)٢(    

  )".�ذا العاملِِ  )٣(]َمَرْرتُ : ([وَحُسن: "قوُله

شاَر إليِه َرُجلٌ 
ُ
َ بِه َأنَّ امل    .وذلك ألنَّه تـَبَـنيَّ

  

                                         
  ".باعتباِر ما هيَِّتها، وحقيقِتها: أي: "يف حاشية األصلِ  )١(
  ".وذلك جلواِز أْن يكوَن رجًال وَغيـْرَهُ : "يف حاشية األصل )٢(
  .١٣١زيادة من الكافية  )٣(
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  ]الّتوابع[

  

  "ُكلُّ ثاٍن بِإعراِب ساِبِقِه ِمْن ِجَهٍة واِحَدةٍ : التـََّواِبعُ : "قوُله

، وخـِرب )كـان(ُخيْـرُِج عنـه َحنْـَو خـِرب " بِِإعراِب ساِبِقهِ : "وقوُله. يـَُعمُّ " كلُّ ثَانٍ : "قوُله

) َعِلْمـتُ (ثَّالـَث يف بـاب ُخيْرُِج عنه خَرب املبتدِإ، والثـَّاَين وال" ِمن جهٍة واحدةٍ : "وقوُله). إنّ (

  ).َأْعَلْمتُ (و

  ]النَّْعتُ [

  ".تَاِبٌع َيُدلُّ على َمْعًىن يف َمتبوعِه ُمطْلًقا: النـَّْعتُ : "قوُله

: وقولُـه. ُخيْرُِج عنه َمـا ِسـَواهُ " َيُدلُّ على معًىن يف َمْتُبِوِعه: "وقوُله. يـَُعمُّ " تابعٌ : "قوُله

تَوّهِم يف ِمْثلِ َيْدَفُع عنه َوْهَم ) ُمْطَلًقا(
ُ
  .)١(أَنَّه داِخٌل يف ذلك) َضرَبُت زيًدا قائًما: (امل

  ".وفائدته ختصيٌص أو توضيحٌ : "قوُله

  .َفالتَّْخِصيُص يف النَِّكراِت، والتـَّْوضيُح يف املعاِرِف، َهَذا ُهَو الَغاِلبُ 

  ".)٢(نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ : ِد حنووَقْد يكوُن ملَِجرَِّد الثَّناِء، َأِو الذَّمِّ، َأِو التَّوكي: "قوُله

ـــَك يف املوضـــِع الـــذي ) والثَّـــاين(، )ِبْســـِم اِهللا الـــرََّمحِن الـــرَِّحيمِ : (حنـــو) فـــاألوَّلُ ( كقوِل

ـــوٌم َأنَّ ) والثَّالـــثُ (، )فَـَعـــَل زيـــٌد الَفاِســـُق اخلبيـــثُ : (ُمتَـَعـــّنيٌ فيـــه) زيـــدٌ ( كمـــا َمثـََّلـــُه، َألنَّـــه َمْعُل

  .نـَْفِس البناءِ النـَّْفَخَة واحدٌة ِمن 

                                         
َم أَنَُّه تـابٌع يـدلُّ علـى معـًىن يف متبوعـِه، لكـْن ال يـدلُّ عليـه مطلًقـا، بـل حـاَل ُصـُدوِر : "يف ث بعده )١( َألَ◌نَُّه وإْن تـََوهَّ

  .٥٦شرح ابن احلاجب : ينظر". الِفعلِ 
  .٦٩/١٣سورة احلاّقة  )٢(
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ْعَىن : "قوُله
َ
  ".وال َفْصَل بـَْنيَ َأْن يكوَن ُمْشتَـق�ا، أو غريَُه، إذا كاَن َوْضُعُه َلَغَرِض امل

ُهْم َيْشَرتُِط االِشتَقاقَ . هذا كمذهِبِه يف احلَال   .)١(وكثٌري ِمنـْ

  )".ذي مالٍ (و) متيميٍّ : (ُعُموًما مثل: "قوله

  .َمال إالَّ ِصَفتَـْنيِ فِإنـَُّهما َملْ ُيْستَـعْ : أيْ 

ــا، حنــــو: "قولُــــه بزيــــٍد (، و)�ــــذا الرَُّجــــلِ (، و)َمــــرَرُت ِبَرُجــــٍل َأيِّ َرُجــــلٍ : (َأْو ُخُصوًصــ

  )".هذا

، ومل يُوَصـْف بِاسـِم اجلِـْنِس ) َأيٍّ (فِإنَُّه ملَْ يُوَصْف بِـ : أيْ  إالَّ يف هـذا املوضـِع اخلـاصِّ

  .اِإل�اِم، ومل يُوَصْف بِاسِم اِإلشارِة ِإالَّ اَألْعالمُ  ِإالَّ َأْمساُء اِإلشارِة، ِلَما فيها ِمنَ 

  ".وُتوَصُف الِّنَكَرُة باُجلْمَلِة اَخلَربِيَّةِ : "قوُله

ا يف املعىن ُحْكٌم، وأَمَّا حنو قوله ا اشُرتِط َأن تكوَن خربيًَّة َأل�َّ    :وإمنَّ

  .)٢(َجاُؤوا ِبَمْذٍق هْل رََأْيَت اِلّذْئَب َقطْ 

  ).َمُقوٍل عَندُه هذا القولُ (ٌل بـ َفُمَتَأوَّ 

  ".َويـَْلَزُم الضَِّمريُ : "قوُله

  .وذلك لَيْحُصَل الرَّْبُط بيَنُه وبـَْنيَ َمْوُصوِفِه، كما يف اخلرب

  

                                         
  .٢٠/٣١٥، وشرح الرضي ٣/٤٨رح ابن يعيش ش: يُنَسُب هذا إىل اجلمهور، يف )١(
  .حتى إذا َجنَّ الظالم واْختَـَلطْ : وقبله ٢/٣٠٤ملحق ديوانه : رَجٌز للعجاج، يف )٢(

والّشــاهد . ١/٣٢٥، ومغــين اللبيـب ٥٤١، وشـرح عمــدة احلـافظ )١٤/ ١/١١٥اإلنصــاف : وهـو بــال نسـبة يف

، وهـي )َمـْذق(ظَـاهُر اُجلملـِة االسـتفهامّيِة وكأّ�ـا نعـٌت للنكـرة  إذ جـاءَ " مبَـْذٍق َهـْل رأيـَت الـذئَب قَـْط؟: "فيه قوله

  .هل رأيت الذئب قط؟: جاؤوا مبذق مقوٍل فيه: يف احلقيقة مُقوُل قوٍل حمذوٍف، تقديره



  

  

  

  

١٢٦  

  ]النَّعت الحقیقي والنَّعُت السََّببـي[

وُصوفِ : "قوله
َ
  ".ويُوَصُف َحباِل امل

  .و القياسُ ، وه)َمَرْرُت برُجٍل عاملٍ : (وذِلَك قْوُلكَ 

  ).مررت برجٍل حسٍن غالُمهُ : (وحال متعّلقه، حنو: "قوله

  .وذلك لتنـزّله منـزلَة حالِه كما يف اخلربِ 

، والتَّعريـِف والتَّنكـِري، واإلفـراِد والتَّثنيــِة ]و٢٩[يـَْتبَـُعـُه يف اِإلعـراِب  )١(فَـاَألوَّلُ : "قولُـه

  ".واَجلْمِع، والتَّذكِري والتَّْأنِيثِ 

  .نَّه يف املعَىن هو اَألوَُّل، فَـيَـْلَزُم َأْن يُواِفَقهوذلَك ألَ 

  .)٤)(٣("يْتبَـُعُه يف اَخلمِس اُألَولِ  )٢(والثَّاين: "قوُله

وذلَك ألنَّه َلمَّا ُجِعَل َصَفًة لِـذَلَك املوصـوِف مـن حيـُث ا�ـاُز واللَّفـُظ، ُجعِـَل تابًعـا 

  .)٥(له يف هذه األْشياِء ُمراَعاًة لّلْفظِ 

  ".كالِفْعلِ )٦(ويف الباقي": قوله

، وكمــا أنّــه إّمنــا )٧(فكمــا َأنَّ الفعــَل إّمنــا يكــوُن ُمفــرًدا إذا تقــدََّم، فكــذلك هــذه: َأيْ 

مِ    .ُيذكَُّر ويؤنَُّث باعتباِر فاعلِه، فكذلك هذه، والفاعُل ُهنا غُري املتقدِّ

  )".قام َرُجٌل قاِعٌد ِغْلمانُه: (وِمْن َمثَّ َحُسن: "قوُله

                                         
  )".النـَّْعِت احلقيقي(الوصُف حباِل املوصوِف، وهو ما يـُْعَرُف بـ: أي )١(
  ).النَّعِت السََّبِيب (ُف بِـ الوصف حبال متعّلقة، وهو ما يـُْعرَ : أي )٢(
  .الرَّفع والّنصب واجلّر، وواحٍد من التعريِف والتنكريِ : يف واحٍد من ثالثٍة من أنواع اإلعرابِ : أي )٣(
  ".وإن مل يتطابقا يف ذلك: أي: "يف حاشية األصلِ  )٤(
  ".َوذلَك إلمكاِن التَّبِعيَّة: "يف حاشية األصل )٥(
  .ة واجلمع، والتذكري والتأنيثاإلفراد والّتثني: وهي )٦(
  ".املتَعلَّق، فيجُب إفراُده: يعين: "يف حاشية األصل )٧(



  

  

  

  

١٢٧  

  ).قام َرُجٌل قَـَعَد ِغْلَمانُهُ : (التَّوحيِد، وإْن كاَن َفاِعُلُه َمجًْعا، َألنّه ِمْثلُ بِ : ٍأيْ 

  )".قاِعُدونَ : (َوَضُعفَ : "قوُله

  .، وهو َضِعيفٌ )يـَْقُعُدوَن غْلَمانُه: (، ألنّه مثلُ )قاعدوَن ِغْلَمانُه: (َأيْ 

  )".قـُُعوٌد ِغْلَمانُهُ : (وَجيُوزُ : "قوله

  ).قاِعُدون(، خبالف )١(على ِصيَغٍة مل ُيْشِبْه ِ�ا الفعلَ  وذلَك ِ�يِئهِ 

ْضَمُر َال يوَصفُ : "قوُله
ُ
  .)٢("وامل

ْضـَمُر واضــٌح، َأال تَـرى َأنَّ 
ُ
يف �ايــِة ) أَنـا(وذلـَك ألنَّ الصِّـفَة توضــيٌح للمعـارِف، وامل

َل عليه البابُ    .الوُضوِح، مث محُِ

  ".واملوصوُف َأَخصُّ َأْو ُمَساوٍ : "قوُله

فيـدة، فَـَال يَليِـُق َأْن يكـوَن دوَن َغـْريِ املْقُصـوِد يف 
ُ
ْقُصوُد بالِّنْسَبِة امل

َ
وذلَك َألنَُّه هو امل

َراَدةِ 
ُ
اِت امل   .الّداللِة على الذَّ

ضاِف إىل مثِلهِ : "قوُله
ُ
  ".وِمْن َمثَّ مل يُوَصْف ذو الالَِّم إالَّ ِمبثِلِه، َأو بامل

  .)٣(املعارِف َأَخصُّ منه وذلَك َألنَّ َما َعَداُه من

ا الُتزَِم َوْصُف باِب : "قولهُ    ".ِبِذي الّالِم ِلِإل�امِ ) هذا(وإمنَّ

َهٍم، َأو ُمَضــاٍف إىل  ُــبـَْهِم مل يُوَصــْف ِمبَُضــاٍف إىل ُمــبـْ
َأْوَرَد َذلــَك اعِرتَاًضــا، لكــوِن امل

ُمعرٍَّف بِالّالم
ُهَما)٤(   .)٥(، وهو َأَخصُّ ِمنـْ

                                         
، أَمَّا املعنويُّ فـَُهو حاِصلٌ : "يف حاشية األصل )١(   ".يُريُد الّشبَه اللفظيَّ
  ".وال يُوَصُف بهِ : "بعده ١٣١يف الكافية  )٢(
املضــمِر، واملضــاَف إىل الَعلَــِم، واملضــاَف إىل اســِم اإلشـــارِة،  وهــذا تصــريٌح بــأنَّ املضــاَف إىل: "يف حاشــية األصــل )٣(

  ".أْعَرُف ِمن ذي الالَّمِ 
  ).ُغالم الرَُّجلِ : (يف األصل فوقه خبط صغري )٤(
  ".يُفَهُم منه أنَّ الشيَء دوَن ما ُأِضيَف يف التَّعريفِ : "يف حاشية األصل )٥(



  

  

  

  

١٢٨  

ـا كـاَن لَـْيَس لَـُه "لِإل�ـامِ : "بقولـهِ  َأَجاَب َعـْن ذلـكَ 
َّ
، ومعـىن ذلـَك َأنَّ اسـَم اإلشـارِة مل

اِت قَـْبـَل اِلّصـَفاِت، هـو الِقَيــاُس،  اِت، كـاَن َوْصـُفه مبـا يَـُدلُّ علـى الـذَّ َداللـٌة علـى حقيقـِة الـذَّ

ــّذاِت هــي َأمســاُء اَألْجَنــاِس، وَتعرِيُفهــا بِاعتبــا الَّــُة علــى ال  )١(ِر َمْعَناَهــا يف نـَْفِســهاواَألْمسَــاُء الدَّ

ا هو بالّالمِ    .ِإمنَّ

  )".َمَرْرُت ِ�ََذا األبـَْيضِ : (َمثَّ َضُعفَ ] ظ٢٩[وِمْن : "قوُله

ُ به َحقيَقُة الذَّاتِ ) األبيض: (وذلك ألنَّه ليس يف قولك َما تـُبَـنيَّ
)٢(    

  )".�ذا العاملِِ  )٣(]َمَرْرتُ : ([وَحُسن: "قوُله

 َ شاَر إليِه َرُجلٌ وذلك ألنَّه تـَبَـنيَّ
ُ
   . بِه َأنَّ امل

                                         
  ".ا، وحقيقِتهاباعتباِر ما هيَِّته: أي: "يف حاشية األصلِ  )١(
  ".وذلك جلواِز أْن يكوَن رجًال وَغيـْرَهُ : "يف حاشية األصل )٢(
  .١٣١زيادة من الكافية  )٣(
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  ]العطف[

  ".تابٌع مقصوٌد بالّنْسَبِة مع َمْتُبوِعهِ : الَعْطفُ : "قوُله

ــه. يـَُعــمُّ " تــابعٌ : "قولــه ــَفَة والّتوكيــَد وعطــَف " مقصــوٌد بالّنْســَبةِ : "وقوُل ُخيــرُِج عنــه الصِّ

  .)١(ُخيرُِج عنه البدلَ " مع متبوِعهِ : "وقوله. البيانِ 

  .)٣( )٢("ُد احلروِف العشرِة، وستأيتيـََتوسَُّط بيَنُه وبَني متبوِعِه أحَ : "قوُله

  .هذا َشرٌط بـَْعَد َمتاِم اَحلدِّ، ألنَّ اَحلدَّ قبَله َقْد َمتَّ 

ـَد مبُنَفِصــٍل، مثـلُ : "قولُـه تَِّصــِل أُكِّ
ُ
رفُـوِع امل

َ
ْضــَمِر امل

ُ
ضــربُت أنــا : (وإذا ُعِطــَف علـى امل

  )".وزيدٌ 

ــَد اّتصــاُله لف ًظــا ومعــًىن َحــىتَّ صــار كــاجلزِء، ولــذلَك وذلــك ألنَّ املتَِّصــَل املرُفــوَع تأكَّ

، فلمَّـا صـاَر كـاجلزِء َكرُِهـوا العطـَف عليـه يف الصُّـورِة، فـَأَتوا )َضـرْبتُ : (أْسَكُنوا الـّالَم يف حنـو

م َعطُفوا عليه يف الصُّورةِ    .باسٍم ُمْسَتِقلٍّ موافٍق له يف املعىن، ليكوَن كَأ�َّ

  .)٤()َضَرْبُت اليوَم وَزيدٌ : (وُز َترُكُه، مثلإالَّ أْن يَقَع َفْصٌل فَـَيجُ : "قوُله

  .وذلَك ِلُطوِل الكالِم بالَفْصلِ 

ْضـــــَمِر ا�ـــــروِر أُِعيـــــَد اخلـــــاِفُض، مثـــــل: "قولـــــه
ُ
ـــى امل ـــك : (وإذا ُعِطـــــَف علــ مـــــررُت بــ

  ".)٥()وبزيدٍ 

  .وذلك ألنَُّه تأكََّد اِتَصاُله أيًضا، َفُأِعيَد العاِمُل، ليكوَن كاملسَتِقلِّ 

                                                        
  ".ن مقصوًدا بالّنسبة، إّال أنَّ متبوَعُه ليس مقصوًداألّن الَبدَل، وإن كا: "يف ث بعده )١(
  .يف ِقسِم احلروف: أيْ  )٢(
  )".قاَم زيٌد وعمٌرو:(مثل: "بعد ذلك ١٣٢يف الكافية  )٣(
الكتـاب : ينظـر. وَجـوَّزَه الكوفيُّـون بـال قُـبح. هذا مذهب البصريني، إذ العطـُف عنـدهم، بـال تاكيـٍد أو َفْصـٍل قبـيحٌ  )٤(

  ).٦٦م( ٢٧٥-٢/٤٧٤، واألنصاف ٣/٢١٠قتضب ، وامل٢/٣٧٨
ـَعةِ : وقيل. هذا مذهب البصريني والفراء )٥( ، ٢/٣٨١الكتـاب : ينظـر. إّن الكوفيني أجازوا ترَك اإلعـادة يف حالـِة السَّ

  ).٦٥م( ٢/٤٦٣، واإلنصاف ٣/٣٩، والكامل ١/٢٥٢ومعاين القرآن، للفّراء 
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عُطوِف عليهِ " :قوُله
َ
عُطوُف يف ُحكِم امل

َ
  ".وامل

  .فيما َجيُب له وَميَتِنعُ : أي

ــــه ــٌب عمــــــٌرو: (َوِمــــــْن َمثَّ مل َجيُــــــْز يف: "قولُـ ـــا، وال ذاِهــــ ـــائٍم أو قائًمــ ـــا زيــــــٌد بقـــ إالّ ) مــ

  .)١("الرَّفعُ 

خـــٌرب عـــن ) قـــائمٌ (، و )قـــائم(وذلـــك ألنّـــَك لـــو َخَفْضـــَته لصـــاَر مشـــرتًكا بيَنـــُه وبـَـــْنيَ 

، كمـا )زيد(، فيجُب أْن يكوَن كذلَك، وهو غُري مستقيٍم، لعَدِم الضَّمِري الرَّاِجِع إىل )زيدٍ (

ُمقــدٌَّم، واجلملــُة معطوفــٌة علــى ) عمــرو(، فلــذلَك َوَجــَب رفْـُعــُه علــى أنـَّـه َخــٌرب لـــ )قــائم(يف 

  .اجلملِة األوىل

بَابُ (وإّمنا جاَز : "قوله َبِبيَّة ، ألّ�ا)الذي يطُري فيغَضُب زيٌد الذُّ   ].و٣٠" [فاء السَّ

ــرتاِض أّن  ـــــُر االعـــ ــريُ (وتقرِي ــــــ ) َيِطـــ ــا، و )الـَّــــذي(ِصـــــَلٌة ل ـــــوُد عليهـــ ــــِه ضـــــمٌري يـَُع ، وفيـ

  ).الذي(معطوٌف على الصَِّلِة، وال ضمٌري فيه يعود إىل ) فَـيَـْغَضُب زيدٌ (

ـَبِبيَِّة، ال لِلَعطْـِف، ولـ: واجلوابُ  ـا جـيَء ِ�َـا للسَّ ذلَك لـو ُأِيتَ بـالواِو أنَّ هـذه الفـاَء إمنَّ

  .مكاَ�ا مل َجيُْز باتـَِّفاقٍ 

  ".خمتلفِني مل َجيُزْ  )٢(وإذا ُعِطَف على عاملنيِ : "قوُله

وذلــَك ألنَّ حــرَف العطــِف نائــٌب عــِن العاِمــِل الواِحــِد، وقــائٌم مقاَمــُه، فَـَلــْم يقــَو أن 

  .)٣(يقوَم مقاَم عاملنيِ 

  .)٤("ِخالًفا للفّراء: "قوُله

  .أَجاَزُه على اإلطالِق، ِلَما ثـََبْت يف ظواهِر َما يأيت ذِْكرُهُ  فإنَّهُ : أي

  ".)١()يف الّداِر زيٌد، واُحلْجَرِة عمٌرو: (إالّ يف حنو: "قوُله

                                                        
  ).ذاهب(الرفُع يف : أي )١(
  ".على معمويل عاملنيِ : أيْ : "صليف حاشية األ )٢(
  .٦٤-١/٦٣الكتاب : ينظر. فتعطُف على الفعِل والباءِ ) َمرَّ زيٌد بعمٍر وبكٌر خالدٍ : (حنو )٣(
األصـــول : ، وابـــن الســـراج يف٤/١٩٥املقتضـــب : ا�يــُز هـــو األخفـــُش، ولـــيس الفـــراء، وقـــد َصـــرََّح بـــذلك املـــربُِّد يف )٤(

  .، وغريهم١/١٤٥تذكرة التبصرة وال: ، والصيمري يف٢/٦٩



  

  

  

  

  ١٣١  

أْن يتقـــدََّم ا�ـــروُر يف املعطـــوِف عليـــه، ويتـــأخََّر املنصـــوُب أو املرفـــوُع، ُمثَّ : وَضـــاِبطُهُ 

  .َوْجُهُه أنَُّه َكثـَُر ِمْثُل ذلك يف كالِمهموَ . )٢(يأيت املعطوُف على ذلك الرتتيبِ 

  .)٣("ِخالفًا لسيبويهِ : "قوُله

مـا  : (، فـإذا َوَرَد َحنـو قـوِهلم)٤(وذلك أنَّه َميَْنُع الَعْطَف على عاملِني ُمطلًقا، ملـا تقـدَّمَ 

َضـاِف، وتـَبْ : "، قال)٥()كلُّ سوداَء َمتْرًة وال بـَْيَضاَء َشْحَمةً 
ُ
َضـاِف هو علـى َحـْذِف امل

ُ
ِقيَـِة امل

  .)٦("َوالَُكلُّ بيَضاءَ : إليِه على إعراِبِه، والتَّقديرُ 

  :وكذلك قوله

وناٍر تـََوقَُّد باللَّيِل نارا  َأُكلَّ امرٍئ َتْحَسِبيَن امرًءا
)٧(  

  

ـَمَواِت َواَألْرِض آل ِإنَّ : وقوله تعـاىل ٍت ِلْلُمـْؤِمِنيَن، َوِفـي َخْلِقُكـْم َوَمـا ـيَـِفـي السَّ

ــثُّ  َهــارِ : ، واآليــة الثالثــةتٌ ـِمــْن َدابَّــٍة آيَــ يـَُب ــِل َوالنـَّ َوَتْصــرِيِف : إىل َواْخِتلــِف اللَّْي

  .واهللا أعلم. على القراءتـَْنيِ، حيمُلُه على أنّه تأكيٌد لفظيٌّ ) تٍ ـآي(، و)٨( تٌ ـالرِّيَاِح آيَ 

                                                                                                                                                               
  .٥٩، وشرح ابن احلاجب ١/٢٠١النكت : ينظر. هذا اختيار األعلم الشنتمري، وتابعه ابن احلاجب يف ذلك )١(

وعند األكثر أّن الواو لوال تقوُم مقاَم اجلارِّ فقط، مل يتَِّصِل اجلـارُّ �ـا، فتقـَوى ألْن تقـوَم مقـاَم : "يف حاشية األصل )٢(
  ".العامِل الثاين

  .٦٤-١/٦٣الكتاب : ينظر )٣(
  .كوُن حرِف العطِف نائًبا عن العامل الواحِد وقائًما مقامه، فلم يقو أْن يقوم مقام عاملنيِ : أي )٤(
، ٣/٢٧٥جممـع األمثـال : ينظـر. وإْن أشـبَه املـرُء أبـاُه َخْلًقـا فلـم ُيشـِبْهُه ُخُلًقـا: ، يعـين)عـامر بـن ُذهـل(هذا قوٌل لـ  )٥(

  .١/٣٤٣وزهر األكم 
  .٦٠شرحه : القوُل البن احلاجب يف )٦(
ــادي، يف )٧( ـــارب، أليب دؤاد اإليـــ ـــمن : البيـــــت مـــــن املتقــ ــات يف األدب العـــــريب(ديوانـــــه، ضــ ــــاب ٣٥٣) دراســـ ، والكتـ

  .١٩٩ديوانه : ، ولعدي بن زيد الَعَبادي، يف١٩١، واألصمعيات ١/٦٦
ملضـاف اليــه جمـروًرا كمــا كـاَن قبــل احلـذف، وذلــك ، وأبقـى ا)ُكــلَّ (إذ حــذَف املَضـاَف " ونـارٍ : "الشـاهد فيـه قولــه

  ".كلَّ امرئٍ : "ألّن املضاَف احملذوَف معطوٌف على مماثٍل له، وهو قوله
: الثّانيـــة، أي) آيـــاتٍ (قـــرأ محـــزة، والكســـائي، ويعقـــوب، واألعمـــش واجلْحـــدري بنصـــب . ٥-٤٥/٣ســـورة اجلاثيـــة  )٨(

، ٤٠٥) رســـالة(، واملفيـــد يف القـــراءات الثمـــان ٤٤٥القـــراءات معــاين : ينظـــر. بكســر التـــاء، وقـــرأ البـــاقون بـــالّرفع
  .٢/٢٧٨والنشر 



  

  

  

  

  ١٣٢  

  ]التوكید[

  .)١("النِّْسَبِة أو الشُُّمولِ تابٌع يـَُقرُِّر أْمَر املْتُبوِع يف : التوكيدُ : "قوُله

. ُخيرُِج عنه الصِّـَفَة، والبـدَل، والَعطْـفَ " يُقرُِّر أْمَر املْتُبوعِ : "وقوله. يـَُعمُّ " تاِبعٌ : "قوُله

ــُمول: "وقولُــه ُخيــرُِج َعْنــُه َعْطــَف البيــاِن، ألنَّــُه مل يُــؤَت بــِه إالَّ لِيُـَقــرَِّر أْمــَر " يف الّنْســَبِة أو الشُّ

  .يف الشُُّمولِ ] ظ٣٠[ِه، وُحيَقَِّقُه، ولكن ال يف النِّْسَبِة، وال َمْتُبوعِ 

  ".وهو لفظيٌّ، ومعنويٌّ : "قوُله

  .الّتوكيدُ : أي

  )".جاءين زيٌد زيدٌ : (تكريُر لفِظ األّوِل، حنو: فاللَّْفِظيُّ : "قوُله

  .وَفائدتُُه َتقريُر النِّْسَبةِ 

  ".وجيري يف األلفاِظ ُكلِّها: "قوُله

ْضَمرِ  يف: أي
ُ
  .االسِم، والِفعل، واحلرِف، والظَّاهِر، وامل

ــه ــهُ (، و )نـَْفُســهُ : (بِألفــاٍظ خمُصوَصــٍة، وهــي: واملعنــويُّ : "قوُل ُن ، و )ِكالُمهــا(، و )َعيـْ

  )".أْبَصعُ (، و )َأْكَتعُ (، و )َأْمجَعُ (، و )ُكلُّهُ (

  .فاألّوُل والثاين لتقرير النِّْسَبِة، والَبواقي للشُُّمولِ 

ــــه ـــــانِ : "قولُـ ــاألوَّالِن يـَُعمَّ ــاختالِف ِصـــــَيِغِهما، وضـــــمِريمها، تقـــــول )٢(َفـــ ، )نفُســـــه: (بـــ

  )".أنُفُسُهنّ (، )أَنُفُسُهم(، )أنُفُسهما(، )نفُسها(

نُــهُ : (، تقــول)العــنيُ (وكــذلَك  نُـَهــا(، )َعيـْ ). َأْعيُـــنُـُهنَّ (، )َأْعيُـــنُـُهمْ (، )َأْعيُـنُـُهمــا(، )َعيـْ

َعا يف حاِل التَّثْ  ، فقياُسُه اَجلْمعُ وإّمنا مجُِ   .ِنَيِة، ألنَُّه ُمثىن� ُأِضيَف إىل مثىن�

                                                        
ظاهر كالم الشيخ أّن الّصفة قْد خرجْت بالقيِد األوَِّل، والفـرُق بينهـا وبـني عطـِف البيـاِن أ�ـا : "يف حاشية األصل )١(

  ".تدلُّ على معًىن 
، وا�موَع، املذكَّرَ : أي )٢(   . واملؤنَّثَ  يـَُعّماِن املفرَد واملثىنَّ
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  )".كلتامها(، )كالمها: (للمثىنَّ  )١(والثَّاين: "قوُله

  .للمؤّنث) كلتاُمها(للُمذكَِّر، و ) كالمها: (أي

ثـَـىنَّ باعتبــاِر الضَّـمِري يف: "قولُـه
ُ
، و )مُكلِّهــ(، و )ُكلِّهـا(، و )ُكلِّـهِ : (والبـاِقي لغَـْريِ امل

  )".ُكلِِّهنَّ (

ثىنَّ استغناًء بـ 
ُ
  ).ِكالَ (وإّمنا مل يستعمُلوه يف امل

  )".ُمجَعُ (، )أْمجَُعونَ (، )َمجَْعاءُ (، )أْمجَعُ : (البواقي )٢(والصِّيغِ ]: "قوُله[

ـــــــعُ : (وكـــــــذلك ـــــــاءُ (، )َأْكَت َع ـــــــعُ (، )َأْكتَـُعـــــــونَ (، )َكتـْ ــَعاءُ (، )أْبَصـــــــعُ (، و )ُكَت ، )َبْصـــــ

  .)٣()ِكال(، وملْ يـَُقْل للمثىنَّ استغناًء بـ )َصعُ بُ (، )أْبَصُعونَ (

  ".إالَّ ذو أجزاٍء َيِصحُّ افرتاُقها ِحس�ا أو ُحكًما) َأْمجَعَ (و ) ُكلٍّ (وَال يُؤكَُّد بـ : "قوُله

  .وذلك لَتْحُصَل فائدُة الشُُّمولِ 

  )".أكرْمُت القوَم ُكلَّهم: (مثلُ : "قوُله

  .س�اهذا مثاُل ما يصحُّ افرتاُقُه حِ 

  )".اشرتْيُت العبَد ُكلَّه(و :"قوُله

  .هذا مثاُل َما يصحُّ افرتاُقه ُحكًما، ويـُْفَهُم بالنََّظِر إىل العاَِملِ 

  )".جاَء زْيٌد ُكلُّهُ (خبالِف : "قوُله

  .وذلَك ألنَُّه َال َيِصحُّ فيه افرتاٌق ِحسِّيٌّ، وال ُحْكِميٌّ 

                                                        
  .والتوكيد الثاين: أي )١(
  .بالضَّمِّ، وهو خطأ) الصِّيغُ : (ويف األصل. وباعتبار الصِّيغ: أي )٢(
كتـاب : ينظـر. ، وهـو غـُري مسـموعٍ )بصـعاوانِ (، )كتعـاوانِ (، )مجعـاوانِ : (خالفًا للكوفينيِّ واألخفش، فقـد أجـازوا )٣(

  .٢/٧٣٧وشفاء العليل ، ١/١٦٥، وشرح اجلمل، البن عصفور ١٢٥احلُلل 
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ْضــَمُر املرفُــ: "قولُـه
ُ
ــَد امل ــَد ِمبُنـَْفِصــٍل، مثــلواذا أُكِّ تَِّصــُل بـالنـَّْفِس، أو العــِني، أُكِّ

ُ
: وُع امل

  )".َضَرْبَت أنَت نفُسكَ (

ْسـَتِقلِّ، 
ُ
ـُدوا اجلـزَء ِمبَـا ُهـَو كامل وذلك ألنَّ املرُفوَع املتَِّصَل مبنزِلِة اجلُـزِء، فَكرُِهـوا أْن يُؤكِّ

ــــنـَّْفسَ (ألنَّ  ـــال] و٣١) [الــ ــَري تأكيــــــٍد، فيقـــ ــــهُ ق: (ُتســــــتَعمُل غــــ ــــهِ (، و )تــــــَل نفَســ ، )يف نـَْفِســ

ْسـَتِقلَّ عليـه، كمــا 
ُ
ـدوا أوًَّال بضـمٍري يف معـىن األّول ُمْســَتِقلٍّ، ُمثَّ ُجيْـُروا هـذا امل فقصـدوا أن يؤكِّ

  .تقدََّم يف العطفِ 

وأّما ما سوى ذلـك َفَمْفُقـوٌد فيـِه الِعلَّـُة املـذكورُة، فلـذلك جـاَز فيـه التَّأكيـُد مـن غـِري 

  ).َجاؤوِين ُكلُُّهْم، أْو َأْمجَُعونَ (، و )َمَرْرُت بِه نـَْفِسهِ (، و )أيُته نـَْفَسهُ ر : (شرٍط، حنو

  .)١()"َأْمجَعَ (وَأَخَواُه أَتـَْباٌع لـ ) َأْكَتعُ : "(قوُله

يكــوُن ســابًقا عليهــا، ألنَّــُه أََدلُّ ِمنهــا علــى املعــَىن املْقُصــوِد، فكــاَن ) َأْمجَــعَ (يُريــُد أنَّ 

  .َدرَ بالتـَّْقِدِمي َأجْ 

  ".وذِْكُرها ُدونَه َضِعيفٌ : "قوُله

ــك ِلَقلَِّتــــهِ  ــــا تقــــدُمي بعضــــها علــــى بـَْعــــٍض، َفالظَّــــاِهرُ . وذلــ ) َأْكَتــــُع أَبـَْتــــُع أَْبَصــــعُ : (وأمَّ

  .)٣)(٢(أْوىل

  ]البدل[
  

  .)١(]"ُدونه[تابٌع مقصوٌد ِمبَا ُنِسَب إىل املْتُبوِع : الَبَدلُ : "قوُله
                                                        

  ".فال تتقدم عليه: "بعده ١٣٦يف الكافية  )١(
فَقــْد نُِقــَل عــن ابــِن كيســان تبــدأ بأيّهــا ) أمجــع(وهــذا اختيــار الزخمشــري، وتابعــه ابــُن احلاجــب وابــُن هطيــل، أّمــا مــع  )٢(

). تـع، أبصـع، أبتــعأمجـع، أك: (مث تُـذكُر علـى هـذا الرتتيـب) أمجـع(، وعنـد الرضـي يُبـدأ بـذكر )أمجـع(شـئَت بعـد 

  .١٣٩، وأبو احلسن بن كيسان وآراؤه ٢/٣٦٥، وشرح الرضي ٦٢، وشرح ابن احلاجب ١٤٨املَفّصل : ينظر
  : ؛ وال يؤّكد �ا إّال املعارف، خالفاً للكوفيني، لقوهلم)أكتُع، أبتُع، أبصعُ : (فالظاهر: "ويف ث )٣(

  .٥/٢٠٤، ومهع اهلوامع ٢٦٣، واملقرب ١٥٥بية أسرار العر : ينظر". قد َصرَِّت الَبْكرُة يوماً أجمعا



  

  

  

  

  ١٣٥  

ُخيــرُِج التَّوابــَع ُكلَّهــا إالَّ " مقُصــوٌد مبــا ُنِســَب إىل املتبــوع: "ُلــهوقو . يـَُعــمُّ " تــابعٌ : "قولُــه

  .ُخيرُِج املْعُطوفَ " دونه: "وقوُله. املعطوفَ 

ـــه ــاألوَُّل مـــدلوُل األوَِّل، :"قوُل ـــِط، فـ وهـــو بَـــَدُل الُكـــلِّ، والـــبْعِض، واالشـــتماِل، والَغَل

  ".الَبَسٌة بغريِمهاوالثَّاين ُجْزؤه، والثالث بيَنُه وبـَْنيَ اَألوَِّل مُ 

  .ِبَغِري البَـْعِضيَّة والُكّليَّةِ : أي

  ".والرَّاِبُع أن يُقَصَد إليه بـَْعَد َأْن ُغِلَط بغريهِ : "قوُله

ــا ال ثـُبُــــوَت لــــه، ولكنَّــــُه ذُِكــــَر هاُهنــــا، ألنَّــــُه الــــذي يـَُقــــاُل بـَْعــــَد  والَغلَــــُط وإْن كــــاَن ِممَّــ

  . الغَلِط، ألنَّه كان سبَب اإلتيان بهِ الَغَلِط، ال أنُّه َغَلٌط، وُأِضْيَف إىل

  ".وَيُكوناِن َمْعرَِفتِني، َوَنِكرتـَْنيِ، وُخمَْتِلَفتْنيِ : "قوُله

ْبــَدُل منـُه، وهــي أْربـََعـٌة يف أربعــٍة فَيِصـُري ِســتَّ َعَشـرَة ُصــْوَرًة، فــاألّول: أي
ُ
: البَـَدُل وامل

ــثُ )زيــــٌد رأُســــه: (، والثــــاين)زيــــٌد أخــــوك( ــارُ : (، والرابــــعُ )علُمــــهزيــــٌد : (، والثالــ ، )زيــــٌد احلمــ

ــادسُ )رجـــٌل غــــالٌم لـــك: (واخلـــامسُ  ، )َرُجـــٌل ِعْلـــٌم لــــه: (، والســــابعُ )رجــــٌل يـــٌد لـــه: (، والسـ

مــن اَألْربـََعــِة ] ظ٣١[ومــن التَّاســع إىل السـادس عشــر تَْأُخـُذ األوََّل ). رُجــٌل محـارُه(والثـاِمُن 

األربَعــِة األَوِل،  )٢(]الثـَّـواين مــن[مــن األربعــِة الثَّــواين مــع  اُألَوِل َمــَع األْربـََعــِة الثـَّـواين، واألوَّلَ 

  .)٣(، إىل آخرِها)زيٌد يٌد له(، )زيٌد غالٌم لك: (فتقول

                                                                                                                                                               
  .١٣٧الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )١(
  .٦٢شرح ابن احلاجب : ينظر. ساقط من األصل، و ث )٢(
  ).رجٌل احلمارُ (، )رجٌل علُمهُ (، )رجٌل رأُسه(، )رجٌل أخوك(، )زيٌد محارٌ (، )زيٌد علٌم له: (أي )٣(



  

  

  

  

  ١٣٦  

  .)١("نَاِصَيٍة َكِذبَةٍ .بِالنَّاِصَيةِ : وإذا كاَن نكرًة ِمْن معرَفٍة فالنَّعُت، مثل: "قوُله

م َكرِهـوا أن يكـوَن املقصـوُد بالنِّ  سـَبِة ناِقًصـا يف الدَّاللـِة عـن غـِري املْقُصـوِد وذلَك أل�َّ

ا فيِه من النـَّْقصِ 
َ
  .ِمْن كلِّ َوْجٍه، َفَأتوا فيه ِبصَفٍة تكوُن كاجلابِر مل

  ".ويكوناِن ظاهريِن، وُمْضَمَرْيِن، وُخمتِلَفنيِ : "قوُله

ــاِر أيًضــا ِســتَّ َعْشــَرَة، فــاألوَُّل كقولِــك  آخــِر ، إىل)زيــٌد أخــوك: (وهــي �ــذا االعتب

: ، والسـابعُ )يـُد زيـٍد قطعتُـه إياَهـا: (، والسَّاِدسُ )زيٌد َضَربـُْته إيّاهُ : (األربعِة اُألَوِل، واخلاِمسُ 

، ومــن التَّاســِع إىل )محــاُر الزيــَديِن َكرَّْهتُـُهمــا إيَّــاهُ : (، والثــامنُ )َجْهــُل الزَّيْــَديِن َكرَّْهتُـُهمــا إيّــاهُ (

  .التَّاسِع إىل السادَس عشَر يف القسمِة األْوىلالسَّادَس عشَر على ما ذُِكَر من 

  )".َضَربـُْتُه زيًدا: (وَال يـُْبَدُل ظاِهٌر من ُمْضَمٍر َبَدَل الُكلِّ مَن الَغاِئِب، حنو: " قوُله

ــوا ذلــك َألدَّى إىل أْن يكــوَن املقصــوُد بالنِّســَبِة أََقــلَّ داللــًة ِمــْن  ــم لــو فَـَعُل وذلــك أل�َّ

ْقُصـــوِد،
َ
ــْريِ امل ـــوى َوَأَخـــصُّ ِمـــَن الظَّـــاِهِر، فلـــذلَك مل  َغـ ــِب أَْق َخاطَـ

ُ
ْضـــَمَر للمـــتكلِِّم وامل

ُ
َألنَّ امل

ـــًدا(، و )ضـــربَتِين َأَخـــاك: (يقولـــوا ، وأَّمـــا الغائـــُب فلـــْم يكـــْن يف القـــوَِّة كـــذلَك، )َضـــربـُْتك زي

  .)٢(الحتماِل أْن يـُتَـَوهََّم غريُه

ــْدُلوَلْنيِ، )٣(ِه، فإنّـه جيـوُز فيـهِ احـرتاًزا مـن غـري " بَـَدَل الُكـلِّ : "وإّمنـا قـال
َ
، الخـتالِف امل

ــِفي: (حنــــو ــرتيَتِين ِنْصــ ــَفك(، و )اشـــ ــرتيـُْتك ِنْصــ ــــي(، و )اشـــ ــك ِعْلِم أَعجبَتـــــِين (، و )َأعجْبتُـــ

  ).َضربـُْتك احلمارَ (، و )ضربَتِين احلمارَ (، و )علُمك

  
  

                                                        
  .١٦ -٩٦/١٥سورة العلق  )١(
. ونُقل عن األخفش جواُز إبداِل الظَّاهِر من املضـمِر، لغائـٍب كـان أو ملـتكلٍم أو ملخاطـٍب، يف مجيـع أقسـام البـدلِ  )٢(

، وشـــرح الكافيــــة ٢٩٠-١/٢٨٩شـــرح اجلمــــل، البـــن عصــــفور : ينظـــر. ونســـَب ابـــُن مالــــك هـــذا إىل الكــــوفيني

  .٣/١٢١١الشافيِة 
  .١٨١الوافية : ينظر. ملخاطبإبداُل الظَّاهر من الضمري املتكلِّم وا: أي )٣(



  

  

  

  

  ١٣٧  

  ]عطف البیان[

  

  :تبوَعُه، مثلتابٌع غُري ِصَفة يوّضُح م: عطُف البَـَيانِ : "قوُله

  .)١("َأْقَسَم بالّلِه َأبُو َحْفٍص ُعَمرْ 

ــُري ِصـــفةٍ : "وقولُـــه". تَـــاِبٌع يـَُعـــمُّ : "قولُـــه ــــُح : "وقولُـــه. ُخيْـــرُِج الصِّـــفةَ ] و٣٢" [غــ يوضِّ

  .ُخيرُِج البواقي" متبوَعهُ 

  .)٣(؟، مْذَهُبُه أنّه غُري الزمٍ )٢(وَهْل ُيشَرتُط فيِه أْن يكوَن َأْوَضَح ِمْن َمْتُبوِعه

  :وَفْصُلُه ِمَن الَبَدِل لفظًا يف مثل: "قوُله

  

ُر تـَْرقـُُبُه وُقوعا  َأنا ابُن التَّاِرِك البكريِّ ِبْشرٍ    )٤("َعلْيِه الطَّيـْ

  

                                                        
، جـــاء إىل عمـــر بـــن اخلطـــاب ٥/٩٥اإلصـــابة : ، وهـــو عبـــد اهللا بـــن كيســـبة، يف٢٤١الزاهـــر : رجـــٌز لألعـــرايب، يف )١(

  : فشكا له نـََقَب ناقته َودبـََرها، واستحمَلُه، فلم حيمْلُه، فقال ذلك، وبعده

  ما مسَّها ِمْن نـََقب وال َدبـَرْ 

  َفَجرْ  اغفر له اللُهمَّ إْن كانَ 

، ولــيس يف ديوانــه، وبعيــٌد أن يكــوَن لرؤبَــة، ألّن رؤبــة تــويف ســنة ٣/٧١شــرح ابــن يعــيش : وُنِســَب إىل رؤبــة، يف

إذ دّل على عطِف البيان بعُض متبوعاته مع قلـة االشـرتاك، و " أبو َحْفٍص ُعَمر: "والشاهد فيه قوله). هـ١٤٥(

  ).ُعَمرُ (هو املتبوع دلَّ على عطف البيان وهو ) أبو حفص(
ــُف البيــــان أوضــــَح ِمــــن متبوعــــه )٢( ـــوَن عطــ ــهم أن يكـ ، ١/٢٩٤شــــرح اجلمــــل، البــــن عصــــفور : ينظــــر. يشــــرتُط بعُضــ

  .٢/٦٠٦وارتشاف الضرب 
  .٦٣شرح ابن احلاجب : ينظر )٣(
، ١/١٨٢، والكتــاب ٢/٤٦٥) شـعراء امويـون(البيـت مـن الـوافر، للُمـّرار بـن ســعيد الَفْقَعِسـي، يف ديوانـه، ضـمن  )٤(

  .١/١٣٥األصول : ، وبال نسبة يف١/٦شرح أبيات سيبويه، البن السِّريايف و 

، وال يكـــوُن بـــدًال منـــه، ألّن البـــدَل يف ُحكـــِم تكريـــِر )البكـــريّ (إذ جـــاء عطفـــاً علـــى " ِبشـــرٍ : "والشـــاهد فيـــه قولـــه

  .العامِل، كما َتبّنيَ يف الشَّرحِ 



  

  

  

  

  ١٣٨  

يف التَّقـدير ) التَّاركِ (لكاَن ) البكريِّ (بدًال من " ِبْشرٍ : "وذلك أنَّك لو َجَعْلَت قوَلهُ 

ُصـــوُد بالّنْســـَبِة، ويف ُحكـــِم تكريـــِر الَعامـــِل، فَـيَـــؤدِّي إىل أْن ، ألنـَّــه املق)ِبْشـــرٍ (داِخـــًال علـــى 

َم أنُّه ال َجيُوُز إالّ ِعْنَد الَفرَّاءِ : يكوَن التـَّْقديرُ  وأَمَّا َفْصُله ِمْنـُه معـًىن . )١(التَّارِك ِبْشٍر، وَقْد تقدَّ

  .)٢(َفظاِهٌر ممَّا تقدَّم

                           *   *   *  

جلزُء األوَُّل من التعليق املبارك، فاحلمُد هللا ربِّ العاملَني محًدا ميـأل السـمواِت كمل ا

  .واألَرِضَني وصّلى اهللا على حممد وسلم

عبـد اهللا بــن حيـىي بــن حبيــب، : وذلـَك ِخبَــّط ماِلكهـا أفقــِر عبيـد اِهللا وأحــوِجهم إليــه

  .غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني

ته يوم األحـد الثـاين والعشـرين مـن شـهر شـعبان املعظّـم سـنة وافق الفراغ من نساخ

  ].ظ٣٢[اثنيت عشرة ومثامنائة 

  

                                                        
  .من التحقيق ١١٥ص: ينظر )١(
مَ ممـ: "ويف ث ُحـِذَف قولــه )٢( ألنَّ البـدَل هــو املقُصـوُد بالّنســبِة،وذَكر املبــدِل منـه كالتوطئــِة للبــدِل، : "، وُأضــيفَ "ا تقــدَّ

  ".خبالِف عطِف البياِن، فإّن املقصوَد هو األّوُل، وِذكُر عطِف البياِن إّمنا لتوضيِح املتُبوعِ 



  

  

  

  

  ١٣٩  

  ]الَمْبِنيّ [

  

ْبِينُّ : "قوُله
َ
  ".ما ناَسَب َمْبِينَّ األْصِل، أو َوَقَع َغيـَْر ُمرَكَّب: امل

و ) ْن ثالثـةواحْد اثنا: (قولك: ، والثَّاين حنوُ )قَاَم َهُؤالءِ (من ) َهُؤالءِ : (فاألّوُل حنوُ 

  ).ا ب ت ث(

  ".وُحْكُمُه أالَّ َخيَتلَف آِخرُُه الختالِف الَعاِملِ : "قوُله

ْعَربِ 
ُ
  .وذلَك ألنَّه على الَعْكِس ِمْن ُحْكِم امل

  ".َضمٌّ، وفتٌح، وكسٌر، وَوْقفٌ : وألَقابُهُ : "قوُله

، وأَمَّا الكوفيُّونَ )١(هذا عند الَبصريِّني
عبِري بـَني َرفْـٍع وَضـمٍّ، وال فال يـَُفرُِّقوَن يف التَّ  )٢(

  .بَني َنْصٍب وفَـْتٍح، وال بَني َجرٍّ وكْسٍر، وال بَني َجزٍم وَوْقٍف، وال َخيَفى أنَّ األوََّل َأْوَىل 

ــــه ـــاِل، : "قولُـــــ ضـــــــــمراُت، وأمســـــــــاُء اإلشارِة،واملوصـــــــــوالُت، وأمســـــــــاُء األفعــــــ
ُ
ـــي امل وهــــــ

  ".فِ واألصواُت، واملركَّباُت، والكناياُت، وبعُض الظُّرو 

ْبنيَّاتُ : أي
َ
  .املضمراُت، وأمساُء اإلشارة، إىل آخرِها: امل

  

                                                        
  .١/٤٥، واألصول ١/١٤٢، واملقتضب ١/١٣الكتاب : ينظر )١(
  .٢/٥٥٨، وجمالس ثعلب ٢/١٧٢، ١٠، ٩، ١/٥القرآن، للفّراء  معاين: ينظر )٢(



  

  

  

  

  ١٤٠  

  ]المضمر[

ْضــَمرُ : "قولــه
ُ
مــا ُوِضــَع ملــتَكلٍِّم، أو ُخماطَــٍب، َأو غائــٍب تـََقــدَّم ذْكــرُُه لفظًــا أو : )١(امل

  ".معًىن أو ُحكًما

خاطــُب حنـو)أنَـا: (فَـاملتكلُِّم حنــو
ُ
الــذي تقــدََّم . )هـو: (، والغائـُب حنُــو)أنْــتَ : (، وامل

، والـذي تقـدََّم )ضـرَب غالَمـُه زيـدٌ : (، وتقـديًرا حنـو)ضـَرَب زيـًدا غالُمـهُ : (ذِْكرُُه َحتِقيًقـا حنـو

ــَرُب للتَّقـوى: ذِكـرُُه معـًىن حنـو ، )٣(وألبـََويــهِ : الَعـْدُل، وحنـو: ، أي)٢(ِاْعـِدُلوا هـو أقـْ

ــا حنــــوُ املــــوروث، ألنّــــه دلَّ عليــــه ســــياُق الَكــــَالِم، والــــذي : أي َضــــِمِري : تَقــــدََّم ذِْكــــرُُه ُحْكًمــ

ـــأِن، وَضـــِمري  ، وســـيأيت الكـــالم عليهـــا إن شـــاء اهللا، ويف )ربَّـــه رجـــالً (، و )نِْعـــَم وبِـــْئسَ (الشَّ

ـــــا َقَصـــــُدوا ِإجـــــراَء َمَســـــاِئِل بـــــاب الَفـــــاِعِلَني )َضـــــرباين وأكرمـــــت الزيـــــِدينِ : (حنـــــو ـــــم َلمَّ ، َأل�َّ

 االســـِتْغَناِء بِـــذِْكِر الظَّـــاِهِر َمـــرًَّة أخـــرى، َســـوَُّغوا اإلضـــماَر قبـــَل واَلْمُفعـــولْنيَ ُجمـــًرى َواِحـــًدا يف

َمٌة على اُألوىل   . الذِّْكِر، َحىتَّ كأنَّ اُجلْمَلَة الثَّانيَة ُمَقدَّ

ُ بـــِه  ضـــمراُت ِالحتياِجهـــا يف َوْضــِعها إىل َمـــا تـََتبَــــنيَّ
ُ
ــِت امل ــَت هـــذا، فإّمنـــا بُِنَي وإذا َعرْف

  . َنِة التََّكلُِّم واِخلطَاِب، وتـََقدُِّم الذِّْكِر من الَغائِب، َفأْشبَـَهِت احلرفَ ِمْن َقرِي] و ٣٣[

ــــه نـَْفِصــــل: "قول
ُ
ْســـــَتِقلُّ بِنَـْفِســـــِه، واُلمتَِّصـــــلُ : وهـــــو ُمتَِّصـــــٌل، وُمنـَْفِصـــــٌل، فامل

ُ
ــُري : امل غـــ

ْسَتِقلِّ 
ُ
  ". امل

ــراُد بِـــ
ُ
ــَر ُحمَْتــاٍج إىل ك): االســتقاللِ (وامل ــِة هلــا، َأْن يكــوَن َغيـْ لمــٍة ُأْخــَرى، َيُكــوُن كالتَِّتمَّ

  ). َضَرْبتُ : (أالَّ يكوَن كذلك، حنو: )٤()ِبَغْريِه(، و)أنت: (حنو

                                                        
  : اإلخفاُء، قال الطرّماح: اإلضمار يف اللغة: "يف حاشية األصل )١(

  يبُدو وُتْضِمُرُه البالُد كأنَُّه        سيٌف على علٍم ُيَسلُّ ويـُْغَمدُ          

  . ١٢/٣٨، واألغاين ١١٧ديوانه : اح، يفوالبيت من الكامل، للطرم". …ويف اصطالح أهل النحو ما ذكره
  . ٥/٨سورة املائدة  )٢(
ُهَما السُُّدسُ  ٤/١١سورة النساء  )٣(   . َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
  . وبغِري االستقاللِ : أيْ  )٤(



  

  

  

  

  ١٤١  

  ". وهو مرُفوٌع، ومنُصوٌب، وجمرورٌ : "قولهُ 

  . وذلك ألنَّه يقُع موقَع الظَّاِهِر، والظَّاِهُر كذلك

  ". فاملرُفوُع واملنُصوُب ُمتَِّصٌل وُمنـَْفِصلٌ : "قولهُ 

  . كلُّ واحٍد منـُْهما ِإمَّا ُمتَِّصٌل، وإّما ُمنـَْفِصلٌ : أيْ 

جروُر ُمتَِّصلٌ : "قولهُ 
َ
  " وامل

  .َوَال َيُكوُن ُمنـَْفِصال، ِالمتناِع ُوُقوِعِه َمْوقَع املنفِصلِ : أيْ 

  ".َفَذلك َمخَْسُة أْنواعٍ : "قولهُ 

اَألّولَـْنيِ يَنقِسـُم إىل ِقْسـَمْنيِ، وذلَك ألنَُّه َمْرُفوٌع وَمْنصـوٌب وجمـروٌر، وكـلُّ واِحـٍد مـن 

  على ما تـََقدَّمَ 

  )". ُضرِْبنَ (و ) َضَرْبنَ (إىل ) ُضرِْبتُ (و ) َضَرْبتُ : (فاألوَّلُ : "قولهُ 

تَِّصـــُل، وهـــَي اثنـــا َعَشـــرَ : أي
ُ
ـــْدُلوال، اثـَْنـــاِن للُمـــتَكّلِم،  )١(املرفُـــوُع امل لثمانيـــَة َعشـــَر َم

، )َضـَربـُْتَما(، )َضـَرْبتِ (، )َضَرْبتَ : (وَمخَْسٌة للُمَخاَطِب، وهي، )َضَربـَْنا(و ) َضَرْبتُ : (ومها

، )َضـــَربُوا(، )َضـــَربَا(، )َضـــَرَبتْ (، )َضـــَربَ : (، وَمخَْســـٌة للغائـــب، وهــي)َضـــَربـُْنتَّ (، )َضــَربـُْتمْ (

ــريِهِ )َضــــَرْبنَ ( ــا َملْ ُيَســــمَّ فاعلُــــُه، ُدوَن غــ ــاِر املاضــــي للفاِعــــِل، وِلمْفُعــــوِل َمــ مــــن  ، وهــــذا باعتبــ

َضارِع، والّصَفاتِ 
ُ
  .امل

  )". ُهنَّ (إىل ) أَنَا: (والثَّاين: "قولهُ 

نـَْفِصُل : أي
ُ
  . أيًضا اثـَْنا َعَشَر، على ما تـََقدَّمَ ) وهي(املرُفوُع امل

  )". َضَربـَُهنَّ (إىل ) َضَربين: (والثَّالثُ : "قولهُ 

تَِّصُل، وهي أيًضا اثنا َعَشَر، على َما تـَقَ : أي
ُ
  . ّدمَ املنُصوُب امل

  )". إياُهنَّ (إىل ) ِإيَّايَ : (والرَّاِبعُ : "قولهُ 

نـَْفِصُل، وهو أيًضا اثنا َعَشَر، على ما َتقدَّم: أي
ُ
  . املنُصوُب امل

                                                        
  . اثنا عشر ُمضَمًرا: أي )١(



  

  

  

  

  ١٤٢  

  )". َهلُنَّ (و ) غالِمِهنَّ (إىل ) يل(و ) ُغالمي: (واخلاِمسُ : "قولهُ 

التَِّمْثيـَل ِلُريِيَـَك أَنـَُّه يـَتَِّصـُل ا�روُر، وهو أيًضا اثنا َعَشـَر، علـى مـا َتقـدََّم، وَكـرََّر : أي

و ) َضــَرَبين]: (ط٣٣[باالســم وِبــاحلْرِف، وََكــَاَن يْنبغــي أْن يـَْفَعــَل ِمثـْلَــُه يف الثَّالــِث، فَـيَـُقــوُل 

  ). إنـَُّهنَّ (و ) َضَربـَُهنَّ (إىل ) أِّنين(

  

  ]مواضع استتار الضمیر[

تَِّصل خاصًَّة َيْسَتِرتُ : "قولهُ 
ُ
  ".  يف املاضي للَغاِئِب، والَغائَبةِ َفاملرُفوُع امل

مــا ُمفــَرداِن، واملفــرُد َســاِبٌق )هنــٌد قاَمــتْ (و ) زيــٌد َقــامَ : (وذلــَك يف حنــِو قولِــكَ  ، أل�َّ

َخاَطــِب، َألّن قرينــَة 
ُ
ــتَكلِِّم وامل

ُ
ــْئ يف امل ــِت اخلفَّــُة لــُه، وإّمنــا مل جيَِ ثـَــىنَّ وا�مــوِع، َفُجِعَل

ُ
علــى امل

  . ٌة، وَقرِيَنُتهما حِالّيٌة، والّلفِظيَُّة أقَوىالَغاِئِب لفِظيَّ 

  . )١("ويف املضارِع للُمَتَكّلِم ُمطْلًقا: "قولهُ 

، ألنَّ اهلمـزَة تـُدلُّ علـى أنـَّه للُمْفـَرِد، والنُّـوُن )نـَُقـومُ (و ) أُقومُ : (وذلك يف حنِو قولكَ 

  . )٢(َتُدلُّ على أنَُّه َألَحِد األربـََعةِ 

  ". واملخاطبِ : "قوله

ْفَرِد املذكَِّر، حنو: أي
ُ
  ). أْنَت تـَُقومُ : (امل

  ". والغائِب والغائبة: "قوله

، ومل َيْسـَتِرتْ يف الفعـِل لغـِري هـذه، )هنٌد تـَُقومُ (، و )زيٌد يُقْومُ : (وذلك يف حنِو قوِلك

  . )٣(ِلَما كان يؤدَّي إليِه من اللَّبسِ 

                                                        
  . ا أو مؤنـَّثًاسواء كان مثىنَّ أو مجًعا، واحًدا أو فوق الواحد، ُمذكَّرً : أي )١(
  . ٢/٨١الفوائد الضيائية : ينظر. للمثىنَّ املذّكر أو جمموعه، أو للمثّىن املؤنَّث أو جمموعه: أي )٢(
  . ، ألّنه يَلتبُس بالواحد)الزيداِن يُقومُ : (فال نقول مثالً  )٣(



  

  

  

  

  ١٤٣  

  .)١("ويف الّصَفِة ُمطلًقا: "قوله

َحنُْن َضارِبَاِن، أو َضـارِبـََتاِن، أو (، و )أنا َضاِرٌب، أو َضارِبَةٌ : (وِلكَ وذلك يف حنِو ق

ــارِباتٌ  ــارِبُوَن، أو َضـ ، وهـــو )٢(، ألنَّـــُه لـــْو بـَـــَرَز َألدَّى إىل اجلمـــع بـــني تثنيتـــِني أو مجعـــنيِ )َضـ

  . ُحمَاٌل، وألنَُّه األْصُل،  ومل َميَْنْع منُه شيءٌ 

  

  ]مواضع انفصال الضمیر وجوًبا[

ِر املتَّصلِ : "قوله نـَْفِصُل إالّ لَِتعذُّ
ُ
  ".وال َيُسوُغ امل

ْسَتِرتُ، ألنَُّه َأْخَصـُر، ُمثّ املتَِّصـُل البَـارُِز ِعْنـَد َخـْوِف 
ُ
تَِّصُل امل

ُ
يُرِيُد أنَّ أْصَل الضمائر امل

نـَْفِصُل، وال يكوُن إالّ ِعْنَد َتعذُِّر االّتَصالِ 
ُ
  .اللَّْبِس، ُمثَّ امل

لِـــَك بالتـََّقـــدُِّم علـــى َعاِملـــِه، أو بالَفْصـــِل لَغـــرٍض، أو باحلـــْذِف، أو َيُكـــوُن َوذ: "قولُـــه

العاِمُل معنوي�ا، أو َحْرًفا والضَّمُري مرفُـوٌع، أو بكونِـِه ُمسـنًدا إليـِه ِصـَفٌة َجـَرْت َعلـى َغـْريِ َمـْن 

  ".ِهَي َلهُ 

وُز، ألنَّ الَفصـَل فيـه ، فإنـَُّه ال جيـ)ضـرَب زيـًدا أنـا: (من حنـو" لَغرضٍ : "احرتز بقوله

املــاُل : (، وا�ــروِر يف حنــو)إنَّــُه قــاِئمٌ : (ِمــَن املنُصــوِب يف حنــوِ " َمرفُــوعٌ : "وبقولــه. لغَــِري َغــَرضٍ 

  .، فإنَّه ال جيوُز فيهما االنفصالُ )َلكَ 

  )"إيَّاَك َضَرْبتُ : (ِمْثلُ : "قوُله

  .هذا ِمثاُل التَّقدُِّم، والتعذُُّر فيه ظاهرٌ 

                                                        
ان ملفـرٍد أو مثـىن� أو جممـوٍع، مـذكٍر أو وَيستِرتُ الضمُري املرفوُع املتَّصُل يف الصفِة مطلًقا سـواء كـ: أي: "يف ث بعده )١(

  ". مؤنثٍ 
، : أي )٢( لــو بـــرز الضـــمُري يف اســـِم الفاعـــِل أو اســـِم املفعـــوِل أو الصـــفِة املشـــبَّهة ألّدى إىل اجلمـــع بـــني ألفـــِني يف املثـــىنَّ

، والــواُو يف ا�مــوِع، حــروُف إعــراٍب، تتغــري بتغــريُّ  .  العوامــل، ال ضــمائروواويــِن يف اجلمــِع، وهــذه األلــُف يف املثــىنَّ

  . ١٨٧الوافية : ينظر



  

  

  

  

  ١٤٤  

  )".ما َضرَبَك إالّ أنا]: "(و٣٤: [قوُله

  .هذا ِمثاُل الَفْصِل، وهو يف ظهوِر التَّعذُِّر كاألّولِ 

  )".إيّاَك والشَّرَّ (و: "قوُله

  .)١(هذا ِمثاُل احلذِف، وقد تقدََّم يف املنصوباتِ 

  )".أنا زيدٌ (و: "قوُله

ذ َال يـَتَِّصــُل لفــٌظ ، والتعــذُّر فيــِه أيًضــا واِضــٌح، إ)٢(هــذا مثــاُل َمــا العامــُل فيــه معنــويٌّ 

  .مبا ليَس بِلْفظٍ 

  )".ما أنَت قائًما(و : "قوُله

هذا مثاُل َما العاِمُل فيه حرٌف، وإّمنـا َوَجـب انفصـاُلُه ِلَمـا يـؤِدّي إليـه االّتصـاُل مـن 

  .ُوجوِب استتارِِه إذا كان ُمْفرًدا غائًبا، وال َيسَتتَـُر الضَّمُري يف اَحلرفِ 

  )".ربُتُه هيهنٌد زيٌد ضا(و : "قوُله

هذا مثاُل َما ُأسِنَد إليه صفٌة َجَرْت على غِري َمـْن هـي لـه، وإّمنـا َوَجـَب انفصـاُله ملـا 

ــــِل، وهــــو مــــذهُب  ـــالِف الفْع ـــا، ِخبـ ــن مواِقعَهـ ــٍري مــ ـــن اللَّــــْبِس يف كثــ ـــاُل مـ يــــؤّدي إليــــه االّتصـ

) َضـارِبًا(، يبـّنيُ أنَّ )أنا زيٌد ضـاربُهُ : (ضمُري املفعوِل يف حنو قولك: فإْن قُلتَ . )٣(البصرّينيَ 

َضــاَرَعِة يف قولــك
ُ
زيــٌد : (كــذلك، ويف حنــو) أنــا زيــٌد أْضــرِبُه: (للمــتكلِّم، كمــا أنَّ َحــْرَف امل

ــاربُهُ  ، اللَّــــْبُس حاِصــــٌل يف البَــــابْنيِ، فــــال يْنَتِفــــي اللَّــــْبُس يف الِفْعــــِل إالَّ )عمــــٌرو يضــــربُُه، أو ضــ

  .الصَِّفِة إالَّ وحيُصُل يف الِفْعلِ  ويـَْنَتفي يف الصَِّفِة، وَال حيُصُل يف
  

                                                        
  ).التحذير(يف موضوع : أي )١(
  .وهو االبتداء )٢(
ـــَن اللَّـــْبُس، حنـــو )٣( ـــٌد : (وأمـــا مـــذهُب الكـــوفيني فهـــو جـــواُز تـــرِك التأكيـــِد بالضـــمِري املنفصـــِل يف الصـــفِة إْن أُِم هنـــٌد زي

  ).٨م( ١/٥٧، واإلنصاف ٣/٢٦٢املقتضب : ينظر). ضاربُتهُ 



  

  

  

  

  ١٤٥  

  

َضـارَعِة، وأيًضـا فـإّن )١(فاجلواُب أنَّ ضمَري املفعـوِل قرينـٌة خارَجـةٌ 
ُ
، خبـالف حـرف امل

  .ذِْكَر املفُعوِل ليس بالزٍم، فإذا ُحِذَف جاَء اللَّْبسُ 

ْعـــَرَف، واذا اجتمـــَع ضـــمرياِن، ولـــيَس أَحـــُدُمها مرفوًعـــا، فـــإْن كـــان أَحـــُدُمها أَ : "قولُـــه

ْمَتُه، َفلَك اخلياُر يف الثّاين   ".)٣()َضْربِيكَ (و ) أعطيُتَكهُ : (، مثل)٢(وَقدَّ

أمَّــا االّتصــاُل َفإلمكانِــِه، وأّمـــا االنفصــاُل فلكــوِن االّتصـــاِل ال بالِفْعــِل، وال ِمبــا ُهـــَو  

  .واهللاُ أعلمُ . كاجلُزِء ِمنهُ 

، فإنـَّه ال جيـوُز فيــه )ضـربُتكَ : (حنـواحــرتاًزا مـن " ولـيس أحـُدُمها مرفوًعـا: "وإّمنـا قـال

  .إالَّ االّتصالُ 

  ".وإالَّ فَـُهَو ُمنـَْفِصلٌ : "قوُله

ــال، : أي ] ظ٣٤[وإالّ يكــــْن أَحــــُدمها أعــــرَف، وهــــو ُمَقــــدٌَّم، َفــــال بُــــدَّ مــــن االنفصــ

ُموا األنـَْقَص على األقْـَوى فيما ُهو كالَكلَمِة الواحدةِ    .كأنـَُّهْم َكرُِهوا أْن يـَُقدِّ

  )".أعطيته إيَّاكَ : (حنو: "هقولُ 

  .هذا ِمثاُهلما والثَّاين أْعَرفُ 

  )".إيَّاه(أْو : "قوُله

  .هذا ِمثاُهلُما والثَّاين ُمَساٍو لألوَّلِ 

  :، ومنه)٤()أعطاُهوها(و ) أعطاَهاهُ : (وقد جيَِيءُ 

                                                        
  .٦٨شرح ابن احلاجب : ينظر). ضارب(خارجٌة عن لفظ اسم الفاعل : أي )١(
  ).أعطيُتَك إيّاهُ (، و )أعطيُتَكهُ : (بإيراِده ُمتَّصًال أو منفصال، حنو: أي )٢(
  )".ضريب إيّأك(و ) ضربيك(، و )َأعطيُتك إيّاه(و ) َأعطيُتَكه: (مثل: "١٤٦-١٤٥ويف الكافية  )٣(
  .٢/٣٦٤الكتاب : ينظر )٤(



  

  

  

  

  ١٤٦  

  

ابـَُهاِلَضْغِمِهَماها يـَْقَرُع العْظَم نَ   َوَقْد َجَعَلْت نـَْفِسي َتِطْيُب ِلَضْغَمةٍ 
)١(  

  

  .وهو قليلٌ 

  ".االنِفَصالُ ) كانَ (واملختاُر يف باِب َخِرب : "قوُله

، ومـنهم )٢(وذلَك ألنَّه ليس مفعوًال على الّتحِقيِق، وإّمنا ُهَو خـُرب املبتـدإ يف األْصـلِ 

  : ، ومنه)٣(َمْن ُيَشبـُِّهُه باملفُعوِل، فَـُيْجرِيِه ُجمْراُه يف االتَِّصال

  

  )٤(أُخوَها َغَذْتُه ُأمُُّه بَِلَباِنَها  أو َتُكْنُه فإنَّهُ فإالَّ َيُكْنها 
  

  .واالتَِّصاُل ِعندَي أجَوُد، ألنَُّه األصُل، وَقْد أَْمَكنَ : )٥(قال ابُن مالكٍ 

  ".إىل آخرها) َلوَال أْنتَ (واألْكثـَُر : "قوُله

  

                                                        
، وملغّلــس ١/٩٩احلماسـة البصـرّية : البيـت مـن الطويـل، وهــو خمتلـٌف يف نسـبته، فهــو للقـيط بـن مـرّة األســدي، يف )١(

ــيط األســـدي، يف الكتـــاب : ، وبـــال نســـبة يف٩٤، وختلـــيص الشـــواهد ١٠٦-٣/١٠٥شـــرح بـــن يعـــيش : بـــن لقـ

َلُه البيت اآليت وقد ذُِكَر يف األصل خبطٍّ صغري٢/٣٦٥   :، وقبـْ

  . وّشرُّ َصَحاباِت الرَِّجاِل ذئابُها  كالّذئبَـْيِن يقَتِسَمانَني  قرِينَـْينِ 

: إذ مجَع بني ضـمريَي الغيبـِة يف االتصـاِل، وهـذا نـادٌر، وكـاَن القيـاُس أْن يقـول" لَضْغِمهَماها: "والشاهد فيه قوله

  ).لضعمهما إيَّاها(
  .١/١٤٤، وتوضيح املقاصد ١٧٠، واملفّصل ٢/٣٥٨الكتاب : ينظر. وهذا اختيار أكثر النحويني )٢(
  )".َضَربـَْناُهمْ : (كما تقول) ُكناهم: (وتقول: "بقوله ١/٤٦وقد حكاه سيبويه يف الكتاب  )٣(
ــدؤيل، يف )٤( . ٤٠٧، وأدب الكاتــــب ١/٤٦، والكتـــاب ٣٠٦، ١٦٢ديوانـــه : البيـــت مـــن الطويـــل، أليب األســـود الـ

ضـــمريًا ُمتَّصـــًال، والقيـــاُس أْن يكـــون خربهـــا ضـــمريًا ) تكـــن( إذ جـــاء خبـــرب" يُكْنهـــا أو تكْنـــهُ : "والشـــاهد فيـــه قولـــه

  .منفصالً 
إنبـاه الـرواة : تنظـر ترمجتـه يف). هــ٦٧٢ت (أبو عبد اهللا، مجـال الـدين حممـد بـن عبـد اهللا بـن مالـك الطـائي اجليّـاين )٥(

  .١٣١-١/١٣٠شرح الكافية الشافية : ، وينظر قوله يف١٢١-١٠٢، وبغية الوعاة ٢١٥-٢/٢١٣



  

  

  

  

  ١٤٧  

ــُتْم، انــُنتَّ، وكــذلك املــتّكلِّم وا: أي لغائــُب، وذلــك ألنَّــه لــوال أنْــَت، أنــِت، انُتَمــا، أن

  .، َفِقياُسُه االْنِفَصالُ )٢(، أو فاعٌل حمذوُف الِفْعِل عنَد قومٍ )١(ُمْبتدأٌ 

  ".إىل آخرها) َعَسْيتُ (و : "قوُله

ــُب، : أي َعَســـْيَت، َعَســـْيِت، عســـيُتَما، عَســــْيُتْم، َعَســـْيُنتَّ، وكـــذلك املـــتكّلُم والَغائــ

  .ن يكوَن كذلكَ وذلك ألنّه َفاِعٌل لفعٍل ماٍض، فقياُسُه أ

  ".إىل آخرِمها) عساكَ (، و )لوالكَ (وجاء : "قوُله

تَّصــِل املخفــوِض، وبعــد ) لــوال(فــأْوقَـُعوا بعــد : أي
ُ
صــورَة ) عســى(صــورَة الّضــمِري امل

ّتصــِل املنصــوِب، َفِعنــَد ســيبويه
ُ
، وقــد حكــاه عــن اخلليــل ويــونس، أّن الكــاَف )٣(الضــمِري امل

، وأّن يف موضـع َجــ) لــوال(وأخواِ�ـا بعـد  ، وأّن الكــاَف ) لـوال(رٍّ علـى هــذِه اللغـِة َحــرُف َجـرٍّ

  ).َلَعلَّ (على هذه اللغِة مثُل ) عسى(يف موضِع َنْصٍب، وأّن ) عسى(وأخواِ�ا بعَد 

ضمراِت يف البابِني يف َحملِّ َرفٍع على ما كاَن عليـه يف اللغـِة  )٤(وعند األخفش
ُ
أّن امل

نَفِصـِل يف ضـ] و٣٥[األخرى، ولكنَّه اسُتِعَري 
ُ
، وضـمُري النَّصـِب )لـوال(مُري اجلـرِّ للمرفـوِع امل

وأمَّـا انكـاُر املــربّدِ ). عســى(املتَّصـُل للمرفـوِع املتَّصـل يف 
هلـذه اللغـِة، فغــُري ُمْعتَـدٍّ بـه، ألنَّــُه  )٥(

  .َرواها الثِّقاتُ 

  ]نون الوقایة[

                                                        
  .٧٢-٣/٧١، واملقتضب ٣٤٦-٣/٣٤٥، والكامل ٢/٣٧٣الكتاب : ينظر. هذا مذهب البصريني )١(
مرفــوع �ــا نفســها، ) لــوال(هــذا مــذهب الكســائي مــن الكــوفيني، بينمــا ذهــب الفــّراء إىل أّن الضــمري املنفصــل بعــد  )٢(

، واجلـىن الــداين ٢/٣٥٢الح ، ومغـين ابـن فــ١/٤٠٤معــاين القـرآن، للفــّراء : ينظـر). مــا مل يُوَجـد(لنيابتهـا منـاب 

  .من التحقيق ٤٩وتراجع ص . ٥٤٤-٥٤٣
  .٣٧٤ -٢/٣٧٣الكتاب : ينظر )٣(
  ).٩٧م ( ٢/٦٨٧، واإلنصاف ٣٤٦ -٣/٣٤٥الكامل : ينظر )٤(
  .٢٣٤، ومنهج السالك ٣/٧٤، واملقتضب ٣٤٦ -٣/٣٤٥الكامل : ينظر )٥(



  

  

  

  

  ١٤٨  

ـــن نــــوِن ونــــوُن الوقايــــِة مــــَع اليــــاِء الزمــــٌة يف املاضــــي، ويف امل: "قولُــــه ــارِع عاريًــــا عـ ضــ

  ".اإلعراب

َضارُع الَعاري َعن نُوِن اإلعراِب حنو)َضَربين:(فاملاضي حنو
ُ
  ).يضرُبِين : (، وامل

ا تقي آخِر الكلمِة ِمن الكسِر الذي َتقَتِضيِه ياُء املتَكلِّمِ    .وُمسَِّيْت نوَن الوقايِة أل�َّ

  )٢("وأخوا�ا، ُخمَيّـرٌ ) إنّ (و ) َلُدنْ (، و )١(]فيه[وأْنَت مَع النُّوِن : "قوُله

، )٣(واإلثبــاُت يف الِفعــِل علــى القيــاِس املتقــدِّم. فاحلــذُف كراِهيَــًة الجتمــاِع النُّونــاتِ 

، ويف ) َلُدنْ (ويف    .ِلَشَبِهَها بالِفْعلِ ) إنَّ، وأنَّ، ولِكنَّ، وكأنَّ (حمافظًة على سكوِ�ا الِبَنائيِّ

  )".َقدْ (، و )َقطْ (، و )َعنْ (و  ،)ِمنْ (، و )ليتَ (وُخيتاُر يف : "قوُله

ــا  ــتَ (أمَّـ ــا  )٤()ليـ ــَري نـــوٍن، وأّمـ َفللُمحاَفظـــِة علـــى ) َعـــنْ (و ) ِمـــنْ (فلكـــوِن آخرِهـــا غـ

  ).َقطْ (، و )قدْ (سُكوِ�ما َمَع كوِ�ما على َحرَفِني، وكذلك 

  )".َلَعلَّ (وعكُسها : "قوُله

  .)٥(أّن الّالَم ُتْشِبُه النُّونَ مع ) َلَعنّ (، وذلك ألّن ِمن لُغا�ا )َلْيتَ (يعين َعكَس 

  

  

  ]ضمیر الفصل[
  

                                                        
  ).يفعالن: (ملَضارع، حنويف الِفعل ا): فيه(واملراد بـ . ١٤٧زيادة من الكافية  )١(
  .١٩٠الوافية : ينظر. ُخمَيّـٌر يف َحذف نُوِن الوقايِة منها أو إثبا�ا: أي )٢(
  .لئال تدُخَل الكسرُة على الِفعلِ :أي )٣(
، ومـنهج ٢/٣٧٠الكتـاب : ينظـر. ال يكـوُن إّال يف ضـرورة الشِّـعرِ ) لَْيـتَ (يرى سـيبويه أن َحـذَف نـوِن الوقايـِة مـن  )٤(

  .٢٠ الّسالك
  .١٩١الوافية : ينظر )٥(



  

  

  

  

  ١٤٩  

ــُط بــَني املبتــدإ واخلَــربِ : "قولُــه ِصــيَغُة مرفــوٍع ُمْنفِصــٍل  -َقبــَل الَعواِمــِل وبعــَدها -ويـََتوسَّ

  ".ُمطَابٍق للمبتدإ

ــــه ــربِ : "قوُل بتَـــــدإ واخلَــ
ُ
ـــْنيَ امل ـــا" بـَـ ــط إالّ بيَنهمـ قَـْبــــَل الَعواِمـــــل : "وقولـــــه. ألنّـــــه ال يتوّســ

ـــقُ : (ليْشـــَمَل حنـــو" عـــَدهاوبَ  نطَِل
ُ
ْنطَِلـــقَ (، و )زيـــٌد ُهـــَو امل

ُ
ِصـــيَغُة : "وقولُـــه). كـــاَن زيـــٌد هـــو امل

ْ أْن يكــوَن ضــمريًا فيجــوُز أْن يكــوَن ضــمريًا وغــَري َضــمٍري، " َمرُفــوعٍ  تـَْنِبيــٌه علــى أنّــُه َمل يتعــنيَّ

ِه، والتَّـــذكِري وخالفِــــِه، يُريـــُد يف اإلفــــراِد وخالفِـــ" مطـــابٍق للمبتـــدإ: "وقولُــــه. علـــى مـــا ســـيأيت

  .والتََّكلُِّم وخالِفِه، وذلك ظاِهٌر، فلم حيتج إىل متثيلٍ 

  ".)١()َفْصالً (ُيسّمى : "قوُله

تَـــرى أنَّـــَك إذا ] ظ٣٥[وذلـــك ألنَّـــه َفَصـــَل بـــَني كـــوِن َمـــا بعـــَدُه خـــربًا، أو نعتًـــا، أَال 

صـفٌة َفينتظـَر اخلَـَرب، وجـاَز أْن ) املنطلـقَ (، جـاز أْن يـَتَـوهََّم الّسـاِمُع أنَّ )زيٌد املنطلـقُ : (قُلت

ــٌرب، وإذا قُلـــــتَ  ــَربِ )زيـــــٌد هــــو املنطلـــــقُ : (يـَْفَهــــَم أنـَّــــُه َخــ َ للَخــ ـــنيَّ  )٢(وُيســـــّميه الكوفيّـــــون. ، تَعــ

، فيكــــوُن ) الَفْصــــلُ (و : قــــال الشـــيخ. ، ألنّـــه اعُتِمــــَد عليـــه يف هــــذا املعـــىن)ِعمـــاًدا( أَخـــصُّ

  .)٣(أوىل

  ".كونِه نعًتا، وخربًالِيَـْفِصَل بني  : "قوُله

  .بياٌن ِلعلَِّة توسُِّط هذِه الصِّيغِة، وَقْد تـََقدَّمَ 

  ".وشرطُُه أْن يكوَن اَخلُرب َمْعرَِفةً : "قوُله

  

  .)٤(وذلك إذا مل يكْن َمعرِفًة مل يـََقْع َلْبسٌ 

                                                        
  .١٤٢، ومجل الزجاجي ٢/٣٩٠الكتاب : ينظر. هذا عند البصريني )١(
ــاين القــــرآن، للفـــراء : ينظـــر )٢( ، واإلنصــــاف ١٠٨-١/١٠٧، واألمـــايل الشــــجرّية ١٤٢، ومجــــل الزجــــاجي ٣/٣٧معــ

  ).١٠١م( ٢/٧٠٦
  .٧٠شرح ابن احلاجب : ينظر )٣(
  .لْبُس اخلِرب بالنـَّْعتِ : أي )٤(



  

  

  

  

  ١٥٠  

  )".كان زيٌد هو أفضَل من عمٍرو: (، حنو)أَفْـَعَل ِمن كذا(أو : "قوُله

ـا كانـت وذلَك ألنـُّهـْم أ
ّ
فيـه قائمـًة مقـاَم الـالَِّم، ولِـذلَك ) ِمـنْ (جـَرْوُه ُجمْـَرى املعرِفَـِة، مل

نَـُهَما   .مل َجيَْمُعوا بـَيـْ

  .)١("وال موِضَع لُه ِعْنَد اخلَليل: "قوُله

: ، أّمـــا حنـــو)٢(وذلــَك ألنَّـــه عنـــَده حــرٌف وِضـــَع للفصـــِل، وِعنــَد غـــريِه أّن لـــُه َموِضــًعا

فالنَّصــُب، واســُتِعَري ضـــمُري ) إّن زيــًدا هـــو القــائمُ : (فُع، وأّمــا يف حنــوفـــالرَّ ) زيــٌد هــو القــائمُ (

  .واهللا َأعلم. تأكيدٌ : املرُفوِع للمنُصوِب، فَـُهَو تَاِبٌع ملا قبَله، أي

  .)٣("وبَعُض الَعرب جيعُلُه مبتدأً، ما بـَْعَدُه خربُهُ : "قوُله

ــــبعةِ )٤(هــــــــذا واضــــــــحٌ  ــــ ــِري السَّ ــــــــَل يف غــــــ ــــــــُم ول: ، وعليــــــــه مــــــــا نُِق ــــــــانُوا ُه كــــــــْن َك

  .)٦( إْن َترني أنا أقلُّ : ،وِشبـُْهُه حنو)٥(الظَّلمونَ 

  

                                                        
  .٢/٣٩٧الكتاب : ينظر )١(
  .٣/٦٦، وشرح الرضي )١٠م( ٢/٧٠٦اإلنصاف : ُنِسَب هذا الرأي إىل الكوفيِّني،يف )٢(
  .٢/٣٩٢الكتاب : ينظر )٣(
  ".وهو على هذا اسمٌ : "ويف ث )٤(
  .٤٣/٧٦سورة الزخرف  )٥(

، وخمتصر ٣/٣٧ القرآن، للفراء معاين: ينظر). الظّاملني: (هذه قراءة عبد اهللا بن مسعود وأيب زيد، وقرأ اجلمهور

  .٩/٣٨٨، والبحر احمليط ١٣٦يف شواذ القراءات 
معــاين القــرآن، للفــراء : ينظــر). أقــلَّ (هــذه قــراءة عيســي بــن عمــر، وقــرأ البــاقون بالنصــب . ١٨/٣٩ســورة الكهــف  )٦(

  .٢٩٨، وامليسر يف القراءات األربع عشرة ٧/١٨٠، والبحر احمليط٢/١٤٤



  

  

  

  

  ١٥١  

  ]ضمیُر الّشأنِ [

  

ُم َقبـَل اُجلملَـِة َضـمُري غائـٍب، ُيسـمَّى : "قوُله ـُر باجلملـِة )ضـمَري الشَّـأنِ (ويتقدَّ ، يُفسَّ

  ".بعَدهُ 

شَّـيِء ُمبَهًمـا، مث يـَُفسَّـُر، أوقــُع وإّمنـا وَضـُعوُه ِلغَـرِض التَّعظـيم يف الِقصَّـِة، ألنَّ ذِكـَر ال

يف الـــنَّفِس، َفقـــدَّروا لـــذلك احلَـــدَث املعهـــوَد يف الـــّذهِن، مث أْضـــَمُروُه هلـــذا الَغـــرِض، وَجَعُلـــوُه 

، )ضـمَري القصَّـة(و ) ضمَري الشَّـأنِ ( )١(غائًبا، ألنَُّه للغائِب على التَّحقيِق، ومسّاه النحويُّون

رادُة باإلضَمارِ  ألنَّه يف التَّحقيِق كذلك،
ُ
ا امل   .والتزُموا َتفِسريَُه باُجلملِة، أل�َّ

ــِب ]: "و٣٦[قولـــــــه  ــــى َحَســـــ ــارًزا، علـــ ـــــَتِرتًا، وبـــــ ــــًال، ُمســ ــــًال، ومتَِّصـــ ويكـــــــوُن ُمنفصـــ

  ".العواِملِ 

  .)٢(وذلك على قياِس ما تقدَّمَ 

  )".هو زيٌد قاِئمٌ : (حنو: "قوُله

نفِصلِ 
ُ
  .هذا ِمثاُل امل

  )".ئمٌ كاَن زيٌد قا(و: "قوُله

سَتِرتِ 
ُ
  .هذا مثاُل املتَّصِل امل

  )".إنُّه زيٌد قائمٌ (و: "قوُله

  .هذا مثاُل املّتصِل البارزِ 

  ".وَحذُفُه َمنُصوبًا َضِعيفٌ : "قوُله

                                                        
  .٣/١١٤، وشرح ابن يعيش ١/١٨٢األصول : ينظر). ا�هول(أما الكوفيون فيسّمونه البصريون، : أي )١(
  ).املضمر(يف باب : أي )٢(



  

  

  

  

  ١٥٢  

  :يعين يف مثل

  

يـَْلَق فيها جاِذرًا وظَباًءا  إنَّ َمْن َيدُخِل الَكِنيَسَة يوًما
)١(  

  

  .ألنَُّه ال دليَل عليه

  ".إذا ُخّفَفْت فإنَُّه الزِمٌ ) أنَّ (َمَع إالّ : "قوُله

ـــٍة، حنـــو َوآِخـــُر َدْعـــَوُهْم َأْن اْلَحْمـــُد ِللَّـــِه َربِّ : وذلـــك ألنَّ املوِضـــَع َموِضـــُع ِخفَّ

  .إْن شاء اهللا تعاىل )٣(، وسيأيت وجه تقديره)٢(اْلَعاَلِمينَ 

  

                                                        
، ٢/١٧٩، والــدرر ٢/٩١٨شــرح شــواهد املغــين : ، يف)غيــاث بــن غــوث التغلــيب(البيــت مــن اخلفيــف، لألخطــل  )١(

  .١/٥٦، ومغين اللبيب ٣/١١٥شرح ابن يعيش : وليس يف ديوانه، وبال نسبة يف

امسهـا، ) َمـنْ (وهـو ضـمري الشـأن، وال جيـوز اعتبـار ) إنّ (إذ َحـذَف اسـم " إّن َمْن يـدخِل الكنيسـة: "والشاهد فيه قوله

، والشرُط لُه صدُر الكالِم يف مجلتـِه، فـال يعمـُل )يلقَ (و ) يدخلْ (ألّ�ا شرطّية بدليِل جزمها فعَل الشرِط وجواَبه 

  .فيِه ما قبَلهُ 
  .١٠/١٠سورة يونس  )٢(
  ).احلروف الناسخة(يف موضوع : أي )٣(



  

  

  

  

  ١٥٣  

  ]أسماُء اإلشارة[

  ".إليهِ  َما ُوِضَع ِلُمشارٍ : أمساُء اإلشارةِ : "قوُله

ـــالُ  ــــراَد َحــــدُّ : ال يـَُقـ
ُ
ــارةِ (إنَّــــُه يــــؤدِّي إىل الــــدَّوِر، ألنَّ امل يف اصــــطالِح ) أمســــاء اإلشــ

  .النَّحويِّني، واملذُكوُر يف احلدِّ املشاُر إليه لغًة، وهو غُري جمهولٍ 

ُ بـِه مـن قرينـِة اإلشـا رِة، وإّمنا بُنَيت أمساُء اإلشارِة الحتياِجها يف وضِعها إىل ما تـُبَــنيَّ

  .فأشبهِت احلرفَ 

  )".َذْينِ (و ) ذانِ : (للمذكَّر، وملثنّاهُ ) ذا: (وهي: "قوُله

  .يف النَّصِب واجلرِّ ) َذْينِ (يف الرَّْفِع، و ) ذانِ : (أي

ــــه ـــا: (وللمؤنَّـــــث: "قولُـ ــــهْ (و ) ِيت (و ) تــ ــــي(و ) ِذي(و ) ِذهْ (و ) تِـ ــــي(و ) �ـ ، )ذهـ

  )".تـَْنيِ (و ) تانِ : (وملثنَّاهُ 

، وليس هذا التغيـُُّر بإَعراٍب، لقيـاِم ) تـَْنيِ ( الرَّفِع، و يف) تانِ : (أي يف النَّصِب واجلرِّ

ا هي صَيٌغ موُضوعٌة على هذه الصِّفةِ    .)١(ِعّلِة الِبَناِء، وإمنَّ

ا وَقْصرا) أُوالءِ (وجلمعهما : "قوُله   .)٢("َمد�

  .وإذا ُمدَّ ُبَين على الكسِر، لئالَّ جيتمَع ساكنانِ 

  ".ُقها حرُف التَّنبيهِ ويلح: "قوُله

  .، وكذلَك البواِقي)هذان(و ) هذا: (، فتُقولُ )ها(وهو 

  ".ويتَِّصُل �ا حرُف اِخلطَابِ : "قوُله

  .، وكذلَك البواقي)ذاِنكَ (و ) ذاكَ : (، فتقولُ )الكافَ (يعين 

                                                        
اإليضــاح يف شـــرح : ينظــر. هــذا مــذهب أكثــر النحــويني، وذهـــب بعُضــهم إىل أّن املثــّىن مــن اســم اإلشـــارة معــربٌ  )١(

  .٣/٧٧، وشرح الرضي ١/٤٧٩املفصل 
، وشــرح االمشــوين  ٢٦١) ةرســال(شــرح التســهيل، للمــرادي : ينظــر. املــدُّ لغــة أهــل احلجــاز، والَقْصــُر لُغَــُة بــين متــيم )٢(

١/٦٣.  



  

  

  

  

  ١٥٤  

  ".وهي َمخَْسةٌ : "قوُله

  .وأمساُء اإلشارة، باعتباِر اللَّفِظ، َمخَْسةٌ : يعين

  "كوُن مخسًة وعشرينَ فت: "قوله

، وإذا ضــرْبَت ]ظ٣٦[وذلـك ألنَّ حــروَف اِخلطـاب، باعتبــاِر الّلفــِظ أيًضـا، مخســٌة 

ــَربَت املعـــاين فهـــي ِســـّتٌة يف ِســـّتٍة، ألّن  مخســـًة يف مخســـٍة، كانـــت مخســـًة وعشـــريَن، وإن اعتَـ

ــِث، وكـــذلك صـــيغُة ا ــرتكٌة بـــني املـــذّكِر واملؤنّـ ــارة مشـ لّتثنيـــِة يف صـــيغَة اجلمـــِع يف أمســـاِء اإلشـ

  .حروِف اخلطاِب، فتُكوُن ِسّتًة وثالثنيَ 

ــــه ــــي[و : "قولُـــ ــــكَ (، و )َذاُكـــــــنَّ (إىل ) َذاكَ ( )١(]هـــ ، وكـــــــذلك )ذاِنُكـــــــنَّ (إىل ) ذانِـــ

  ".البواقي

  ).أولئُكنَّ (إىل ) أولئك(، و )تاِنُكنَّ (إىل ) تاِنكَ (، و )تاُكنَّ (إىل ) تاكَ : (وهي

  ". للمتوسط) ذاك(للبعيِد، و ) ذلك(للقريب، و ) ذا: (ويُقالُ : "قوُله

  .)٢(هكذا يزعُمه كثٌري منهم

ــــه ــ ــــكَ (و : "قوُل ــ ــــك(، و )تِْل ــــك(، و )ذانّــ ــــكَ (، و )٣(ُمَشــــــدَّدتنيِ ) تانّــ ــ : مثــــــل) أوالِل

  )".َذِلكَ (

  .)٤(، فواِضحٌ )ذاك(و ) ذا(للُمشاِر إليِه البعيِد، وأّما َما هو مبنزلِة : أي

  ".فللمكاِن خاصَّةً ) ّناهَ (، و )ُهنا(، و )َمثَّ (وأّما : "قوُله

  .)٥(للَبِعيدِ ) َمثَّ (و ) َهنَّا(للقريِب، و ) ُهَنا(فـ 

                                                        
  .١٥٠الكافية : وينظر. ساقطة من األصل )١(
  .١/٥٠٥، وارتشاف الضَّرب ٣/٨٢، وشرح الرضي ٣/١٣٥شرح ابن يعيش : ينظر )٢(
  .، ومل أقف عليه يف املقتضب أو الكامل١٨١املفّصل : هذا مذهب املربد، كما صرّح به الزخمشري، يف )٣(
نـأيت بـه مـع كـاف ) ذاك(كما هو من غري كاف اخلطـاب أو الـّالم، ومـا هـو مبنزلـة ) ذا(و مبنزلة أْن نأيت مبا ه: أي )٤(

  .٧٢شرح ابن احلاجب : ينظر. اخلطاب فقط
  .٣/١٣٧شرح ابن يعيش : ينظر )٥(



  

  

  

  

  ١٥٥  

  

  ]الموصول[
  

  ".َما َال يتمُّ جزًءا إالَّ ِبصَلٍة وَعاِئدٍ : املوصولُ : "قوُله

، )إذا(، و )إذْ (احـرتاٌز مـن حنـِو " وعائـدٍ : "وقولُـه. يـَُعـمُّ " َما َال يتمُّ إالّ ِبَصـلةٍ : "قوُله

  .، فإّ�ا وإْن كانت ال تتمُّ إالّ ُجبملٍة، َفِمن غِري عائدٍ )حيثُ (و 

ــا جــــزًءا إىل ِصــــَلٍة وعائــــٍد، َفَأشــــَبهِت  ــِت املوصــــوالُت الحتياِجهــــا يف متاِمهـ ـــا بُِنَيــ وإمنَّ

  .احلْرفَ 

  ".َوِصَلُتُه ُمجَلٌة َخَربيَّةٌ : "قوُله

، وهي جم ـا كانـت َفسََّر الصَِّلَة َهاُهنا، ألنَّه ذكَرها يف اَحلدِّ هولٌة، وكذلك العائُد، وإمنَّ

ـا قـال) الـذي(ُمجلـًة، ألنَّ  عــارِف باُجلَمـِل، وإمنَّ
َ
ألنَّــه ال " خربيـَّةٌ : "ُوِضـَع َوْصـَلًة إىل َوصـِف امل

  .)١(يُوَصُف إالَّ إذا كانْت كذلكَ 

  ".والعائُد ضمٌري له: "قوُله

وُصولِ 
َ
  .)٢(أي للموصوِل، وإّمنا جييُء لريبَط بَني الصِّلِة وامل

  .)٣("اسُم فاعٍل أو مفعولٍ ) األلِف والّالمِ (وِصلُة : "قوُله

  

                                                        
  .١٩٧الوافية : ينظر. أّما ما عدا اخلربيََّة، كاألمر والنَّهي وغريمها، فإنّه ال يوضُِّح املوُصولَ  )١(
  :وقد يقع الظاهُر موقَع املضمِر، كقول الشاعر: "يف ث بعده )٢(

  "وأنت الذي في رحمِة اِهللا أطَمع ُ   فياربَّ ليلى أنَت في كلِّ موطنٍ 

شـرح التسـهيل، البـن : ، ولـيس يف ديوانـه، وبـال نسـبة يف١/٢٨٦البيت من الطويل، �نون بين عامر، يف الدُّرر 

  .١/٢٠٨مالك 
الذي أو اليت، ال تكوُن إّال اسَم فاعٍل أو مفعـوٍل، وهـذا بنـاًءا علـى مـذهب : اليت مبعىن) لالماأللف وا(صلة : أي )٣(

هنـــا حـــرُف موصـــول، وذهـــب األخفـــش إىل أّ�ـــا حـــرُف تعريـــٍف، وذهـــب ) أل(اجلمهـــور، وذهـــب املـــازينُّ إىل أّن 

، وشـــفاء العليـــل ١٨٣ل ، واملفصـــ٢/٢٦٥األصـــول : ينظـــر. وأخواتـــه) الـــذي(الزخمشـــرّي إىل أّ�ـــا منقوَصـــٌة مـــن 

  .١/٢٩١، ومهع اهلوامع ١/٢٢٨



  

  

  

  

  ١٥٦  

لفظًــــا ومعــــًىن، فَـَقصــــُدوا أالَّ ) الرَُّجــــلِ (وذلــــَك ألّ�ــــا مواِفقــــٌة لأللــــِف والــــالَِّم يف حنــــو 

تَـدُخَل إالّ علـى َمـا تـدُخُل عليـه تلـك، وخصُّـوها باجلملـِة الِفعليّـِة لِيسـُبُكوا ِمـَن الفعـِل اسـَم 

  .أو مفعولٍ فاعٍل، 

  )".اليت(و ) الذي: (وهي] "و٣٧[قوُله 

  .للمفرِد املؤنَّثِ ) اليت(للمفرِد املذكَِّر، و ) الذي(

  ".باألِلِف والياءِ ) الّلتانِ (و ) اللَّذانِ (و : "قوُله

وهــذا التَّغيـُّــُر عنــد األكثــِر لــيَس . بــاأللِف يف الرَّفــِع، وباليــاِء يف النَّصــِب واَجلــرِّ : أي

يـاِم ِعلّـِة البنـاِء مـع ذلـك، وإّمنـا هـي ِصـَيٌغ موضـوعٌة للَمرفُـوِع واملنُصـوِب، واتُِّفــَق بـإعراٍب، لق

  .أنَُّه يف حملٍّ ُيشِبُه تـََغيـَُّر اإلعرابِ 

  )".اّلذينَ (و ) اُألىل(و : "قوُله

  .ومها للجماعِة املذكَّرينَ 

  )".اللوايت(و ) الالَّيت(و ) الالّئي(و : "قوُله

  .ثِ وهي جلماعِة املؤنَّ 

  )".َمنْ (و ) ما(و : "قوُله

  .)١(فيمن يعِقُل، أو ُمنَـزٌَّل منزلَة من يعِقلُ ) َمنْ (فيما َال يعِقُل غالًبا، و ) ما(فـ 

  )".أيَّةُ (و ) أيُّ (و : "قوُله

  .ومها للتَّفِصيِل يف املذّكِر واملؤّنثِ 

  ".)٢()ذو الطائّية(و : "قوُله

                                                        
  .٥٥-٥٤حروف املعاين : ينظر )١(
  .١/١٤٧، واملساعد ١/١٧٦، وشرح املقدمة احملسبة ٢/٢٦٢األصول : ينظر). الذي(مبعىن : أي )٢(



  

  

  

  

  ١٥٧  

  :وذلك يف حنو
  

ْر بَـ  ْعُتمُ َلِئْن َلْم تـَُغيـِّ َألنـَْتِحَينَّ ِلْلَعْظِم ُذو أنَا َعارُِقهُ   ْعَض َما َقْد َصنـَ
)١(.  

  .)٢("لالستفهامِ ) ما(بعد ) ذا(و : "قوُله

  :، وأنشدوا)٣(وعند الكوفيني وِمن دو�ا
  

  )٤(َنَجْوِت َوَهذا َتْحِمِليَن طَِليقُ   َعَدْس َما ِلَعبَّاٍد عليِك إَمارَةٌ 
  

  .وهذا شاذٌّ عند البصريني

  )".األِلُف والّالمُ (و : "قوُله

  ).املْضُروبَةِ (و ) املْضروبِ (و ) الّضارِبَةِ (و ) الضَّاربِ : (وذلك يف حنو

  ".والعائُد املفعوُل جيوُز َحْذُفهُ : "قوُله

ـــِديِهمْ : وذلـــَك يف حنـــِو قولـــِه تعـــاىل " املفعـــولُ : "وإّمنـــا قـــال. )٥( ومـــا َعِمَلـــْت أْي

، وكـذلك املبتـدأ، )َجـائين اللـذاِن قَاَمـا: (فـاِعًال مل َجيُـز َحذفُـه، حنـو تَنِبيًها على أنّـُه إذا كـانَ 

                                                        
. ٣/١٤٨، وشـــرح ابــن يعـــيش ٥٧٦ديــوان احلماســة : ، يف)قـــيس بــن جـــروة(البيــت مــن الطويـــل، لعــارق الطــائي  )١(

  .على لغة طيء، ووصلها باملبتدإ واخلرب) الذي(امسًا موصوًال مبعىن ) ذو(جميء : والشاهد فيه
، واألصـول ٤١٧-٢/٤١٦الكتـاب : ينظـر. أيًضا) َمنْ (مع ) ذا(هذا عند البصريني، وقد أجاز سيبويه موصولّية  )٢(

  .٢٨، ومنهج السالك ٢/٢٦٣
، واألمــايل الشــجرّية ١/١٣٨معــاين القــرآن، للفــراء : ينظــر. شــارةهــذا مــذهب الكــوفيني يف ســائر أمســاء اإل: وقيــل )٣(

  .١/١٦٨، وشرح اجلمل،البن عصفور ٢/١٧٠
. ١٥٠، وختلـيص الشـواهد )١٠٣م( ٢/٧١٧، واإلنصـاف ١٧٠ديوانـه : البيت من الطويل، ليزيد بـن ُمفـرّغ، يف )٤(

اســم موصـــول وقــع مبتــدًأ، والّتقـــديُر ) ذا( إذ ذهـــب الكوفيُّــون إىل أنَّ " وهـــذا حتملــني طليــقُ : "والشــاهد فيــه قولــه

  .والذي حتملينه طليقُ : عندهم
  .٣٦/٣٥سورة يس  )٥(

معـاين القـرآن، : ينظـر). ومـا عملتـه: (هذه قراءة أيب بكر عن عاصم ومحزة والكسائي، وكذا خلف، وقرأ البـاقون

  .٢/٢٦٥، والنشر ٤٠٠، ومعاين القراءات ٢/٣٧٧للفراء 



  

  

  

  

  ١٥٨  

: وقَـد َشـذَّ حنـو). مـا أنَـا بالـذي قائـٌل لـَك ُسـوًءا: (إالَّ إذا طاَل الكـالُم، كمـا يف حنـو قـوهلم

 ُتماماً على اّلذي أْحَسن )يف قراءِة بعِضهم)١ ،.  

ــــيخ ـــال الشـ ــارِِّه، فيكثـُـــــُر وال ُحيـــــَذُف ا�ـــــروُر، ألنَّ حَ : "قــ ــــذَف جـــ ــــه َيســـــتلزُِم حـ ذفَـ

  .)٣(، ولغريِه َتفصيلٌ )٢("احلْذفُ 

  

  )]األلِف والّالم(أو بـ ) الذي(اإلخباُر بـ [

  ".َصدَّرَ�ا) اّلذي(وإذا َأْخبَـْرَت بـ : "قوُله

  ].ظ٣٧[وذلَك ألنَُّه الذي يُقَصُد إىل اإلخَباِر به 

خَربِ عنُه ضم: "قوُله
ُ
  ".ريًا هلاوَجَعْلَت موِضَع امل

ْخـَربِ َعنــُه، فَــال 
ُ
وذلـَك ألنَّ املعــَىن علـى أنَّــَك َعِلْمـَت تِلــَك النِّسـَبَة علــى غـِري ِجَهــِة امل

  ).اّلذي(ُبدَّ ِمن ِذكِر ذلَك ُمْضَمًرا عائًدا على 

  ".وأخَّرَتُه َخبَـًرا: "قوُله

بَهَم ِمن ِجَهِتهِ 
ُ
َ امل   .وذلَك ألنَّ املقصوَد اإلخباُر بِه لُيبَـنيِّ

  )".الذي ضربُته زيدٌ : (قُلتَ ) ضربُت زيًدا(ِمن ) زيدٍ (فإذا أخبَـْرَت عن : "قوُله

ــَر عــن : واعَلــْم أنَّ قــوَهلُم هاُهنــا. فقــد َصــَنعَت مجيــَع َمــا تَقــدَّمَ  بـــ )         زيــدٍ (َأْخبَـ

ــا املعـــىن)الـــذي( ـــبـَْهٍم، هـــو : ، لـــيس علـــى ظـــاهره، وإّمنـ يف املعـــىن،    بــــ ) زيـــدٌ (َأخـــَرب عـــن ُم

  ).كتبُت بالقلمِ : (فيه لالستعانة، كقولك) الباءُ (، )اّلذي(بـ : ، وقوهلم)يدز (

                                                        
  .٦/١٥٤سورة اإلنعام  )١(

ــَة فيــه هنــا، ألنَّ يف ) َأْحَســنَ (، والبــاُقون بــالفتح )َأْحَسـنُ (قـرأ حيــىي بــن يعُمــر بضــمِّ  علــى أنّـه فعــُل مــاٍض، وال ُحجَّ

، وفــتح القــدير ١/٢٧٨، ومشــكل إعــراب القــرآن ١/١٣٤احملتســب : ينظــر. ضــمري فاعــل هــو العائــد) أْحَســنَ (

٢/١٨٠.  
  .٧٣شرح ابن احلاجب  )٢(
  .١١٠-٣/١٠٩شرح الرضي : ينظر )٣(



  

  

  

  

  ١٥٩  

ــــه ــــالَّمُ (وكــــذلك : "قوُل ــــًة، ليصــــحَّ بنــــاُء اســـــِم ) األلــــُف وال ــــِة خاصَّ يف اجلملـــــِة الفعلّي

  ".الفاعِل، أو املفعولِ 

ــا ال ُتوَصــُل إالَّ بأحــِدمها، وبناؤمهــا مــن االمسّيــة غــ )١(وذلــك ألنَّــُه تقــدَّم ُري ُممِكــٍن، أ�َّ

، وبَــرَز ضــمُري )الضــاربُه أنــا زيــدٌ ): (ضــرْبُت زيــًدا(ِمــن ) زيــدٍ (ومثالُــه قولُــك إذا أخــربَت عــن 

  .)٢(الصَِّفِة ِجلرِيـَّها على غِري َمن هي له، على ما تقّدمَ 

  

  )]الذي(ما یمتنُع فیه اإلخبار بـ [

  ".فإذا تعذََّر أمٌر منها تعذََّر اإلخبارُ : "قوُله

  .)٣(ِه األمورِمن هذ: أي

  ".ِومن َمثَّ امتَـَنَع يف ضمِري الشأنِ : "قوُله

  .)٤(وذلك ألنَّه ال يتأّخُر، الستحقاِقِه صدَر الكالمِ 

وصوفِ : "قوُله
َ
  .)٥("وامل

  .)٦(وذلك ألنََّك َجتَعُل موِضَعُه ضمريًا، فيؤدِّي إىل كوِن املوصوِف ُمْضَمًرا

  ".والصَِّفةِ : "قوُله

  .)٧( َأْن تكوَن الصَِّفُة ُمْضَمَرةً وذلك ألنَّه يؤّدي إىل

                                                        
  .من التحقيق ١٥٥ص : ينظر )١(
  .من التحقيق ١٤٤ص : ينظر )٢(
  ".، وإقامُة الضمري مقاَم املخِرب عنه، وتأخري املخرب عنه خربًا)الذي(تصديُر : املذكورة، وهي: "يف ث بعده )٣(
رَتُه خربًا، وُكنَت تقولُ : "يف ث بعده )٤(   )".ائٌم هوالذي هو زيٌد ق: (فلو ذهبَت ُخترب عنه الخَّ
، وقـــد )جـــاءِين (، فالضـــمري ُمســـتٌرت يف )الـــذي جـــاءين العـــاِمل زيـــدٌ ): (جـــاءين زيـــٌد العـــاملُِ (فتقـــوُل يف : "يف ث بعـــده )٥(

  )".الَعاملِ (وصفته بـ 
  )".الذي جاءين زيٌد هو العاملُِ : (فتقولُ : "يف ث بعده )٦(
  )".ا قائًما ضريبالذي هو زيدً ): (ضريب زيًدا قائًما(فتقول يف : "يف ث بعده )٧(



  

  

  

  

  ١٦٠  

  ".واملصَدِر العاِملِ : "قوُله

ْضَمُر عاِمالً 
ُ
  .)١(وذلَك ألنَّه يؤدِّي إىل أن يكوَن امل

  ".احلالِ : "قوُله

ضَمُر حاالً 
ُ
  .وذلَك ألنَّه يؤدِّي إىل َأْن يكوَن امل

  ".والضمِري املستحقِّ لغريِها: "قوُله

، )ضــربته(، فــال ختــُرب عــن اهلــاِء يف )زيــٌد ضـربُتهُ : (قولُــكَ  ، ومثالُــهُ )الــذي(لغـِري : أي

، فلــو ذهبـَت ُختـِربُ عنـه َلَبِقـَي املوصـوُل بــال ]و٣٨[اسـتحقَُّه، وهـو املبتـدأ ) الـذي(ألنَّ غـَري 

، ولـو جعلتَـُه )زيـدٍ (عائٍد، ألنَّك جتَعُل موِضَعُه مضـمًرا، فيبقـى علـى مـا كـاَن مـن عـوِدِه إىل 

  .بتدأُ أيًضا بال عائٍد، وكلُّه غُري ُمْسَتِقيمٍ للموصوِل لبقَي امل

شتمِل عليه: "قوُله
ُ
  ".واالسِم امل

، فـال يصـحُّ )زيـٌد ضـربُت غالَمـه: (، حنـو)الـذي(على الضـمِري املسـَتِحقِّ لغـِري : أي

، ألنَّك إذا جعلـَت موِضـَعه ضـمريًا، فـإن أعدتَـُه علـى املوصـوِل، بقـَي )غالمه(اإلخباُر عن 

  .)٢( عائٍد، وإن أعدَتُه على املبتدإ، بقَي املوصوُل بال عائٍد، على ما تقدَّمَ املبتدأُ بال

  

                                                        
-٣/١١٦شــرح الرضــي : تنظــر التفاصــيل يف)". الــذي ضــريب زيــًدا إيّــاُه قــائمٌ : (ألنــك ُكنــَت تقــولُ : "يف ث بعــده )١(

  .١٩٩، والوافية ١٢٠
  ).الذي(يف الضمري املستحق لغري : أي )٢(



  

  

  

  

  ١٦١  

  ]االسمّیة) ما[(

ــــه ـــا(و : "قوُل ــــة) مـ موصــــولٌة، واســــتفهاميٌَّة، وشــــرطّيٌة، وموصــــوفٌة، وتاّمـــــٌة : )١(االمسّي

  ".شيٍء، وصفةٌ : مبعىن

ــَت؟(و ) ك؟مـــــا ِصــــَناَعتُ : (، واالســــتفهاميَُّة حنُـــــو)٢(فاملوُصــــوَلُة تقـــــّدمتْ  ـــا أكلـــ ، )مــ

واملوُصــوفُة  . ، واســتعماُهلا فيهمــا ملــا ال يـَْعِقــُل كاملوصــولةِ )مــا تصــنْع أْصــنعْ : (والشــرطّيُة ُحنــو

  :كقوِلهِ 

  

  )٣(ِر َلُه فَـْرَجٌة َكَحلِّ الِعَقالِ   رُبَّما تكَرُه النـُُّفوُس من األْمـ

  

  .شيٍء تكرُهُه النفوسُ  ُربَّ : ، كأنَُّه قيل)ما(ُمجلٌة واقعٌة صفًة لـ ): تكرهُ (فـ 

اضـرْبُه ضـربًا : (والصِّـَفُة حنـو. فَـِنْعَم شـيًئا هـي: ، أي)٤(َفِنِعمَّـا ِهـيَ : والتامَُّة حنُـو

  .)٥(َضربًا أيَّ َضْرٍب كاَن، وهذه عنَد بعِضهم حرٌف للتقليل: ، أي)ما

  

                                                        
ازيّــٌة، وكافّـــٌة، ومهيِّئَــٌة، ومصـــدريٌَّة، نافيـــٌة، وحج: احـــرتاٌز مــن احلرفيّـــة، فلهــا أيًضـــا ِســّتُة أقســامٍ : "يف حاشــية األصــل )١(

  .٤٠٧-١/٣٩٩، ومغين اللبيب ٣٣٤-٣٢٥اجلىن الداين : ينظر". وزائدةٌ 
  . من التحقيق ١٥٦ص : ينظر )٢(
ــلت، يف )٣( ، واُالزهيّــة ٢/١٠٩، والكتــاب )رّمبــا جتــزعُ : (، بروايــة٥٠ديوانــه : البيــت مــن اخلفيــف، ألميّــة بــن أيب الصَّ

  .١٢٨ديوانه : األبرص، يف ، ولعبيد بن٨٠،٩٤

ال تـدخُل ) ُربَّ (قابلٌة للتنكـِري، ألّن ) ما(ممّا يدلُّ على أنَّ ) ما(على ) ُربّ (إذ دخلت " رمبا: "والشاهد فيه قوله

  ).ما(صفة لـ ) تكرُه النفوس(إّال على نكرٍة، ومجلة 
  .ِإْن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهيَ  ٢/٢٧١سورة البقرة  )٤(
  .٣/١٣٥شرح الرضي : ينظر )٥(



  

  

  

  

  ١٦٢  

  )]أیَّة(و)أيّ (و)َمنْ [(

  .)١("َفةِ كذلك إالَّ يف التَّماِم والصِّ ) َمنْ (و : "قوُله

، )َمــــــْن ضــــــرْبَت؟(و ) َمــــــْن أبــــــوك؟: (، واالســــــتفهاِميَُّة حنــــــو)٢(فاملوصــــــولة تقــــــدمتْ 

  : ، واملوصوفُة حنو)َمْن تضِرْب أضربْ : (والشرطيَُّة حنو
  

  )٣(َقْد تمنَّى لـَي َمْوتًا لم ُيَطعْ   ُربَّ َمْن أنضجُت غيظًا َصْدرَهُ 
  

  .وهي يف مجيِع ُوُجوِهها ِلَمْن يَعِقلُ 

  ".إالَّ يف التََّمامِ ) ما(كـ ) أيَّةٌ (و) وأيٌّ : "ُلهقو 

أيُّ : (، واالســتفهامّيُة حنــو)اضــرْب أيَّهــم خــرَج، وأيـَّــتَـُهم خرجــتْ : (فاملوصــولُة حنــو

، )يـا أيُّهـا الرَُّجـلُ : (، واملوصوفُة حنـو)أي�ا تضرْب أْضِربْ : (، والشرطيَُّة حنو)الّرجلِني عندْك؟

  ).رُجٍل أيِّ َرُجلٍ مررُت ب: (والصَِّفُة حنو

  ".وهي معربٌَة َوْحَدها: قوُله

  .دوَن سائِِر أخواِ�ا] ظ٣٨[وذلَك إللزاِمهم إيَّاها اإلضافَة 

  ".إالَّ إذا ُحِذَف صدُر ِصَلِتها: "قوُله

  ، الفتقارِها إىل ذلك الصَّـْدِر )٤(فإّ�م رجُعوا �ا إىل البناء على اللغِة الفصيحةِ 

                                                        
غــري حمتاجـــٍة اىل : ال جتـــيء تامَّــًة، أي: "٣/١٣٧قــاَل الرَّضــي يف شــرحه . ال جتــيُء تامَّــًة وال صـــفةً ) َمــنْ (أن : أي )١(

  ".الّصفِة والّصلِة إالَّ عند أيب علي، فإّنه جوََّز كوَ�ا نكرة غَري موصوفةٍ 
  .من التحقيق ١٥٦ص : ينظر )٢(
، ٢/٩٠١، وشــرح اختيــار املفضــل ١٩٨، واملفضــليات ٣٠ديوانــه : لرمــل، لســويد بــن أيب كاهــل، يفالبيــت مــن ا )٣(

  .١/٤٣٢، ومغىن اللبيب )رسالة( ٢/٧٧٣التذييل والتكميل : ، وبال نسبة يف)صدره(مكان ) قلبه(برواية 

ُهنـا نكـرٌة موصـوفٌة جبملـِة ) َمـنْ (أنَّ  علـى(ال تـدخُل إّال علـى نكـرٍة، فَـدلَّ ) ُربّ (إذ أّن " ُربَّ َمـنْ : "والشاهد فيـه قولـه

  ).أنضجتُ (
، وُحـذف العائـد مـن الصـلة، )الـذي(اذا كـان مبعـىن ) أيّهـم(هذا مذهب أكثر البصريني، وذهب الكوفيُّـون إىل أّن  )٤(

ـــو ُمعــــَربٌ  ــــاب : ينظـــــر. فهـ ـــاف ١/٦٧٨، والنكـــــت ٢/٣٩٨الكت ، وشـــــرح )١٠٢م(، ٧١٠-٢/٧٠٩، واإلنصـ

  .١٥٥-١/١٥٤، واملساعد ٣/١٤٣الرضي 



  

  

  

  

  ١٦٣  

  :، الفتقارِِه يف بنائِِه إىل ذلك املقدَِّر، ومنه)١(ْن قَـْبُل َوِمْن بـَْعدُ مِ : كما ُبِينَ حنو
  

  )٢(َفَسلِّْم على أيـُُّهْم أفَضلُ   إذا ما أتْيَت بني مالكٍ 
  

  "ما الذي؟): أحُدمها: ()٣(وجهانِ ) ماذا صنعَت؟(ويف : "قوُله

: خـــٌرب، مبعـــىن): ذا(أيُّ شـــيٍء، و : مبتـــدأٌ، مبعـــىن): مـــا(مــا الّـــذي َصـــَنعته؟ فــــ : أي

  .الذي، وِصلُتُه ما بعَده

  .)٤("وجوابُه َرفعٌ : "قوُله

  .وجيوُز النَّصبُ . وذلك ليكوَن اجلواُب على طبق السُّؤالِ 

  ".أيَّ شيٍء؟): اآلخر(و: " قوُله

مجلـٌة فعليَّـٌة قُـدِّم ) َصـَنعتَ (مبنـزلة اسـٍم واحـٍد، و ) ماذا(أيَّ شيٍء صنْعَت؟ فـ : أي

ِنِه معىن االستفهاممفُعوُهلا عليه   .ا، لَِتَضمُّ

  ".وجوابُه َنْصبٌ : "قوُله

قُـِل :      وقرأ أبو عمـرو. وجيوُز الرَّفعُ . وذلك ليكوَن اجلواُب على ِطْبِق السؤالِ 

، بالرَّفِع، والباقوَن بالنَّصبِ )٥( الَعْفوُ 
)٦(.  

                                                        
  .ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعدُ  ٣٠/٤سورة الروم  )١(
شــرح : ، وبــال نســبة يف١/٢٧٢، والــّدرر )١٠م( ٢/٧١٥اإلنصــاف : البيـت مــن املتقــارب، لغســان بــن وعلـة، يف )٢(

  .٢٧٤، ورصف املباين ٣/١٤٧ابن يعيش 

أيُّهــم هــو : مسًــا موصــوًال مضــافًا، وصــلُتها حمذوفــٌة، والتقــديرُ ا) أيُّهــم(إذ جــاءت " علــى أيُّهــم: "والشــاهد فيــه قولــه

  .أفَضُل، وهلذا بُنيت على الضمِّ 
  .٢/٤١٧الكتاب : ينظر )٣(
صُنوُع خريٌ : أي) خريٌ : (فتقولُ  )٤(

َ
  .امل

  .َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقل الَعْفوُ : ٢/٢١٩سورة البقرة  )٥(
  .٢/١٧١، والنشر ١٨٦، واملفيد يف القراءات الثمان ٧٥القراءات  ، ومعاين١٨٢السبعة : ينظر )٦(



  

  

  

  

  ١٦٤  

  

  ]أسماُء األفَعالِ [
  

  ".مِر أو املاضيما كاَن مبعىن األ: أمساُء األفَعالِ : "قوُله

ا بُنيت أمساُء األفعاِل ِلَشَبِهها مبا هي مبعناه، وهو فعُل األمِر، والفعُل املاضي   .إمنَّ

  ".أْمِهْلهُ : أي) ُرويَد زيًدا: (مثل: "قوُله

  .هذا مثاُل الذي مبعىن األمرِ 

  ".بـَُعدَ : أي) هيهاَت ذاكَ (و : "قوُله

  .هذا مثاُل الذي مبعَىن املاضي

  :)١(م يف موِضِعها مذهبنيواعلْم أّن هل

ــَت يف ): أحــدمها( إرواًدا ): (رويــدَ (أ�ــا يف موضــِع نصــٍب علــى املصــدِر، كأنّــك قُل

  .أْرِوْد إْرَواًدا: أي) زيًدا

أن تكوَن يف موضِع َرفٍع على االبتداء، وفاِعُله مضَمٌر ُمسَتِرتٌ، واجلملُة، ): والثاين(

، وهـذا هـو )أقـائٌم الزيـداِن؟(ن اخلِرب فيها، كما يف وإن كانت من مبتدإ وفاعٍل، ُيْستَـْغَىن ع

  .األْوَجهُ 

منصـوبًا َنْصـَب املصـدِر، ) رويدَ (والوجُه األوَُّل ضعيٌف؛ ألنُّه لو كاَن : "قال الّشيخُ 

  .)٢("يكوَن اسَم ِفْعلٍ ] و٣٩[َلَوَجَب أْن يكوَن ِفعُله ُمَقّدًرا، وَخيْرُُج حينئٍذ عن أْن 

  "اْنزِلْ : مبعىن) نزالِ (مبعىن األمر من الثالثي قياٌس، كـ ) فَـَعالِ (و : "قوُله

                                                        
  .١/٥٠٥، واإليضاح يف شرح املفّصل ٥٧١-١/٥٧٠املقتصد : ينظر )١(
  .٧٦شرح ابن احلاجب  )٢(



  

  

  

  

  ١٦٥  

إّن هذه الصيغة من الثالثي ِفعـُل : ولو قيل: "قال الشيخ. )١(وهذا مذهُب سيبويه

ــا َجــَرْت مــن الفعــل علــى صــيغٍة واحــدٍة، كجريــاِن صــيغِة  ، )أفْـَعــلْ (أمــٍر مل َيُكــْن بعيــًدا، أل�َّ

  .)٢("ولكّنه مل يـَُقْلُه أَحٌد منُهم

ــارِ (َمصــــدًرا معرفــــًة كـــــ ) فَـَعــــالِ (و : "قولُــــه ــَفًة مثــــلَ )َفَجــ ، مبــــينٌّ )يــــا َفَســــاقِ : (، وصــ

  ".ملشا�ِتِه له َعدًال وزِنَةً 

معـدوٌل ) َفَسـاقِ (، و )الَفْجـَرةِ (أو ) الُفُجـورِ (معـدوٌل عـِن ) َفجـارِ (أمَّا الَعدُل فـألنَّ 

  ).فَـَعالِ (ناء ، وأّما الزِنَة فالتفاِقهما مًعا يف ب)َفاِسَقةِ (عن 

  .)٣("، مبينٌّ يف احلجاز)َغَالبِ (، و )َقطَامِ (وَعَلًما لألْعَياِن مؤنـَّثًا، كـ : "قوُله

ــا  وذلــــك ملشــــا�ِتِه مــــا تقــــدََّم يف الَعــــدِل والّزنَــــِة، وهــــذا العــــدُل تقــــديريٌّ، إذ لــــيس لنــ

ا وَجَب املصـُري إليـه للعِ ) غالبةُ (و ) قاطمةُ ( ْلـِم بـأنـَُّهم ال يبنُـوَن إالّ ُعِدَل عنهما حتقيًقا، وإمنَّ

  .ملاِنٍع من اإلعرابِ 

ـــا: "وإّمنـــا قـــال ـــاُب " َعَلًم ليخـــرَج بــــاُب " لألعيـــانِ : "، وإّمنـــا قـــالَ )َفَســــاقِ (ليخـــرَج ب

  .ألنّه مل يقْع إالّ كذلكَ " مؤنـَّثًا: "، فإنّه للمعاين، وإّمنا قالَ )َفَجارِ (

  .)٤("ويف متيم ُمعَربٌ : "قوُله

ينصرُف، وذلك لتحقُِّق الِعلتَّـِني املـانعتِني للصـرِف مـن الّتعريـِف  بإعراِب ما ال: أي

  .والتأنيثِ 

  )".َحَضارِ : (إالَّ ما آخرُه راٌء، حنو: "قوُله

فــإّ�م يُوافقــوَن فيــه احلجــازيني، لتحصــَل اإلمالــُة بتحقيــِق موجِبهــا، إالّ القليــَل : أي

  .)٥(منهم، فإّ�م مل يوافقوا، وهو القياسُ 
  

                                                        
  .٣/٢٨٠الكتاب : ينظر )١(
  .٧٦شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٥٠-٣/٤٩، واملقتضب ٢٧٨-٣/٢٧٧الكتاب : ينظر )٣(
  .لسابقان أنفسهمااملصدران ا: ينظر )٤(
  .٤/٦٤، وشرح ابن يعيش ٢٠١املفّصل : ينظر )٥(



  

  

  

  

  ١٦٦  

  ]األصوات[
  

  ".ُكلُّ لفٍظ ُحِكَي بِه َصوٌت، أو ُصوَِّت به للبَـَهاِئمَ : األصوات: "قوُله

ــَعها علـــى َأْن يُنطـــَق �ـــا مفـــردًة، أال تـــرى أنَّـــَك إذا  وإّمنـــا بُِنيَـــِت األصـــواُت ألنَّ وضـ

ـــُب معـــه، وكـــذلك إذا قـُْلـــَت ) غـــاقْ : (قـُْلـــتَ  حاكيًـــا لصـــوِت الُغـــراِب، مل حتـــتْج إىل مـــا يرتكَّ

للبعِري، مل تقِصْد إالَّ إىل إمساِعِه هذا الصوَت، جلري العـادِة بإناختِـِه عنـَده، ) خّ نِ ] (ظ٣٩[

  .وكذلك البابُ 

  )".غاقِ (فاألّوُل كـ : "قوُله

  .يعين الَّذي ُحِكَي به صوتٌ 

  )".ِنخّ (والثاين كـ : "قوُله

  .)١(يعين الَّذي ُصوَِّت بِه للبهائمِ 

                                                        
  .وما بعدها ٣/٢٠٢شرح الرضي : ينظر )١(



  

  

  

  
١٦٧  

  ]الُمَرّكبات[
  

ركَّباتُ : "قوله
ُ
  ".كلُّ اسٍم من َكِلَمتَـْنيِ لْيَس بينَـُهما ِنْسَبةٌ : امل

ـــْيَس : "احـــرتاٌز مـــن املفـــرِد، قولـــه" مـــن َكِلمَتـــنيِ : "وقولـــه. يـَُعـــمُّ " كـــلُّ اســـمٍ : "قولـــه ل

ـُر مبـينٍّ، وأَمَّـا ، أّمـا األّوُل فَألنـَّه )تـأبطَّ َشـر�ا(و) عبـد اهللا: (احرتاٌز مـن حنـو" بيَنهما ِنْسَبةٌ  َغيـْ

الثَّاين فَألنَُّه َحمْكيٌّ على َأْصِلِه قبـَل التَّْسـِمَيِة بـِه، ولـيس الغَـرُض هـا ُهنـا ِإالَّ مـا َحَصـَل بنـاُؤُه 

  .بالّرتكيبِ 

ـــا: "قولــــه ــا كـــــ  )١(إْن َتضــــمََّن الثّــــاين َحْرفًـ ـــادَي َعَشــــر(، و)َمخَْســــَة َعَشــــرَ (بُِنيــ  )٢()حـ

  ".وأخوا�ما

ِنِه معَىن احلْرفِ )٣(َفِلَكْونِِه َأْشَبَه َصْدَر الكلمةِ  أما األوَّلُ    .، وأمَّا الثّاين َفِلَتَضمُّ

  "إالّ اثين َعَشر: "قوله

ـــا ُشــّبَه باملَضــاِف يف حـــذِف )٤(فِإنّــه ال يُبــَىن االســُم األوَُّل فيـــه: أي
ّ
، وذلــك َألنـَّـه مل

ال ُحكــَم اجلـــزِء، َفوَجـــَب البَـَقـــاُء  النُّــوِن منـــه وَجـــَب إجـــراؤه ُجمْــراه يف إعطائـــه ُحكـــَم الكلمـــةِ 

َُشـــابـََهِة أن� األصـــَل 
، فلّمـــا ُحـــِذفت الـــواو بقـــي )اثنـــان وعشـــرة(علـــى اإلعـــراِب، َوحتَِْقيـــُق امل

ــــيت تـُــــْؤِ◌ذُن )اثنــــان عشــــرة( ـــاِل َمــــَع َحــــْذِف الــــَواِو اّل ــــيت تــــؤِذُن باالنفصـ ، فكرهــــوا النُّــــوَن اّل

َضافِ باالّتَصاِل، فحَذُفوا النُّوَن تشِبيًها 
ُ
  .له بامل

  ".، وُبين األوَّل)بـَْعَلَبكّ (وإالَّ أُعِرَب الثَّاين كـ : "قوله

                                         
َن االسُم الثَّاين من االسِم املركَِّب حرَف َعْطٍف أو غريَه ُبَين اُجلْزآنِ : أي )١(   .إذا تضمَّ
شـرح الرضـي : ينظـر.   ، ُحـذفت الـواو قصـًدا ملـزج االمسـني وتركيبهمـا)حـادي وعشـر(، و)مخسة وعشـر: (أصلها )٢(

٣/٢٢٠.  
  )".جعفر(كاجليم من ": يف ث بعده )٣(
، ١٢٤أسـرار العربيـة : ينظـر.  وأخوا�ـا) أحـَد عشـرَ (هذا مـذهُب اجلمهـوِر، وذهـَب ابـُن درسـتويه ِإىل أنـَّه مبـين كــ )٤(

  .٢٢٣-٣/٢٢٢وشرح الرضي 



  

  

  

  
١٦٨  

  

وإالَّ يتضمَِّن الثَّاين َمْعَىن اَحلْرِف أُْعِرَب، لعَدِم ما يْقَتِضي بنـاَء ه، وبُـين األّوُل : أي

ررت مــ(، و)رأيــُت بعلبــكَّ (، و)هــذا بعلبــكُّ : (، تقــول)بعلبــكّ : (لوُجوِدهــا فيــِه، وذلــك حنــو

  .، فال ُيصرُف للِعّلتنيِ )ببعلَبكَّ 

  "يف األْفَصحِ : "قوله

ــاِف، فَـيُـْعرِبُــــه إعــــراَب  َضــ
ُ
] و٤٠[وذلــــك ألنَّ مــــن الَعــــرِب مــــن َيْســــتَـْعِمُل األوََّل كامل

، ويُعِرُب الثَّاين إعراَب ماال ينصرفُ  وِقْسٌم يُعربُه إعـراَب . املضاِف بالّرفِع، والنَّْصب، واجلََرِّ

ْنَصرفِ 
ُ
  .)١(امل

  

                                         
  .٢٢٣املفّصل : ينظر  )١(



  

  

  

  
١٦٩  

  ]الكنایات[

  "الِكَنايَاتُ : "قوله

َهَمٌة يـَُعبـَُّر �ا عّما َوقَـَع يف كـالِم : ها ُهَنا) الكناياتِ (املراُد بـ  املْبِنيَُّة، وهي أَلفاٌظ ُمبـْ

ـــًرا، إّمـــا إل�اِمـــِه علـــى املخاطـــِب، وإّمـــا لِنْســـيانِِه، فَعلـــى هـــذا ال يكـــوُن  ) كـــمْ (مـــتَكّلٍم ُمَفسَّ

ا وافق ِمْنها، وإّمنا ذُكِ 
ّ
  .يف الَعَددِ ) كذا(َر معها مل

  "للَعددِ ) كذا(و ) َكمْ : "(قوله

ــا  )١(يف االســـتفهاِمّية واِضـــحٌ )َكـــْم (فبنـــاُء  ) كـــذا(، واخلربيـَّــِة لشـــَبِهَها بُأْخِتَهـــا، وأّمـ

  .التَّْشبيه) كافُ (دخلْت عليه ) ذا(َفألنَّ أصَلُه 

ين ـيُِّد ركـُن الـدِّ مبنزلـِة املضـاِف ) ذا(وٌب غالبًـا؛ لكـون منصـ) كـذا(مميـَّـُز "و: قال السَّ

إِليـه، لكونـِه ) كـَذا(أنّـه قَـْد يكـوُن جمـروًرا بإضـافِة : ")٢(، ُمثّ ذكـر)ملؤه عسالً : (ِإليِه يف مثل

ــربه، حنـــو ــا قبلـــه خــ ، )لـــُه عنــــدي كـــذا درهــــمٌ : (مبنزلـــِة ثالثَـــٍة ومائــــٍة، ومرُفوًعـــا بأنـَّــُه مبتــــدأٌ مـ

واَألْوىل عنـدي : هكـذا قَـاُلوه: "قـالَ ".  حـالٌ ) كـذا(قدٌَّم، وخٌرب مُ ) له(مبتدأٌ، و ) درهمٌ (فـ

ـــٌر مقـــدَّمٌ ) لـــه(بَـــَدًال َأْو عطـــَف بيـــاٍن، و) درهـــم(مبتـــدأً، و ) كـــذا(أْن يكـــون  واهللا . )٣("َخبَـ

  .أعلم

  ".للحديث) َذْيتَ (و ) َكْيتَ (و :  "قوله

  .وإّمنا بُنيتا ألنـَُّهَما وقعتا مًعا موِقَع اجلملِة، وهي مبنيَّةٌ 

  ".االستفهاميُة ُممَيـَُّزها منصوٌب ُمفَردٌ ) كمْ (فـ : "قوله

                                         
ُنها معىن مهزة االستفهام: "ويف ث بعده )١(   ".وهو تضمُّ
  .ركن الدين: أي )٢(
  .٢٠٦ية الواف )٣(



  

  

  

  
١٧٠  

ا كانْت للَعَدِد، وَوَسُط العَدد
ّ
ا مل مميّــزُه َمْنُصـوٌب ُمْفـَرٌد، ُجعِـَل كـذلك،  )١(وذلك أل�َّ

  .ألنَُّه لو ُجعل ألَحِد الطََّرفَـْنيِ لَكاَن حتكًُّما

  .)٢("ومميّـُز اخلربيِّة جمروٌر ُمفرٌد وجمموعٌ : "قوله

ــزُُه جمــروٌر كـــ  ــا للتكِثــِري، والعــدُد الصــريُح الكثــُري مميّـ ). أَْلــفٍ (و ) مائــةٍ (أّمــا جــرُُّه فأل�َّ

وأّما َمجُْعُه فَألّن العَدَد الَكثَري فيـِه مـا يُنبِـُئ عـن  . وأّما إْفراُده فألنَّ العدَد الكثَري مميّـزُُه كذلك

  .ريِح، َفُجِعَل مجُعُه كأنّه نائٌب عن ذلكِكّميَِّتِه َصرًِحيا، وهذا ليس مثَلُه يف التَّصْ 

  ".فيهما) ِمنْ (وتدُخُل : "قوله

ــــِة : أي ـــا يف اخلربيّـــ ــــِة، إالَّ أنَّ دخوَهلــــ ــــتفهامّيِة واخلربيّـــ ـــــــُر، وإذا ] ظ٤٠[يف االســـ أْكثـَ

ـــًة، واملميـــُز جمـــروٌر بــــ  ، ، وإذا َملْ تـــدُخْل قُـــّدِرْت ُمَضـــافةً )ِمـــنْ (دخلـــْت يف اخلربيّـــِة قُـــّدرْت تَامَّ

  ).ِمنْ (وَجيُوُز َأْن تُقّدَر تامًَّة، واجلرُّ بعدها بتقدير 

  ".وهلَُما صْدُر الكالمِ : "قوله

فِلَمــا تضــّمنته مــن املْعــَىن اإلنشــاِئيِّ يف ) اخلربيـَّـةُ (، وأّمــا )٣(أّمــا االســتفهامّيُة فواِضــحٌ 

ا تضمَّنِت املعىن اإلنشاِئيِّ يف التـَّْقلي) ُربّ (التكثِري، كما أنَّ 
ّ
  .ِل وَجَب هلا َصْدُر الكالمِ مل

  ".وَِكالُمها يـََقُع مرُفوًعا، ومنُصوبًا، وجمروًرا: "قوله

  .وذلك لُقُبوِهلما عوامَل ذلك

  ".فُكلُّ ما بعده ِفْعٌل غُري ُمْشَتِغٍل عنه كاَن َمْنُصوبًا معموًال على َحْسِبهِ : "قوله

                                         
  .٢/١٢٤الفوائد الضيائية : ينظر).  تسعة وتسعني(إىل ) أحد عشر(من ): َوَسَط العدد(املراد بـ  )١(
، ١٦٢-٢/١٦١الِكتـــاب : ينظـــر. إّن لغـــة متـــيم نصـــُب مميـــز اخلربيّـــة، وقـــد أشـــار ســـيبويه إىل هـــذه اللغـــة: وقيـــل )٢(

  .٤/١٧٠٧، وشرح الكافية الشافية ١/٣١٨واألصول 
  ".لكو�ا إلنشاء االستفهام: "ويف ث )٣(
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ــِب ا: أيْ  كــــم : (، حنــــو)١(لَعَوامــــلِ َمفعــــوًال بــــِه، ومصــــدًرا، ومفعــــوًال فيــــه علــــى َحْســ

ــا؟، أو يــــوٍم (، و)َكــــْم ضــــربًَة؟، أو ضــــربٍَه ضــــرْبتَ (، و)رُجــــال؟، َأْو رُجــــٍل ضــــربتَ  كــــم يـَْوًمــ

  ).ضربتَ 

  ".وكلُّ ما قبله حرُف َجرٍّ أْو ُمَضاٌف فَمْجُرورٌ : "قوله

اغُتِفـــَر وذلــك َألنّـــه ال يْبطُـــُل َعَمـــُل اجلـــارِّ بغـــريِِه، وال يتقـــدَُّم معمولُـــُه علْيـــِه، فلـــذلك 

بكــم رجــًال؟، َأْو : (تقدميـُـُه علــى َمــا لــه صــْدُر الكــالِم، لتنزِهلَمــا منزلــَة اجلُــْزِء الواِحــِد، فتقــولُ 

  ).ُغالُم كْم رجًال؟، أْو رُجٍل ضرْبتَ (، و)رجٍل مررتَ 

  ".وإالّ فهو مرفوعٌ : "قوله

  .)٢(وإالَّ يكْن كذلك وَجَب رفُعهُ : أي

  ".امبتدأٌ إْن مل يُكْن ظْرفً : "قوله

، )كــْم رجــًال؟، أو رُجــٍل ضــربَته(، و)كــم رجــًال؟، أو رُجــٍل ُأخوتُــك: (وذلــك حنــو

  .ألنَّ الِفْعَل َقْد اشتَـَغَل َعْنهُ 

  ".وَخبَـٌر ِإْن كاَن ظرًفا: "قوله

مبتــدأً، وهــي ) كــمْ (، ألنَّــَك لــو جعلــَت )كــْم يوًمــا؟، أو يــوٍم َســَفُركَ : (وذلــك حنــو

َر َأْن يُكوَن    ).َسَفُركَ (خربَُها للزََّماِن، تعذَّ

  ".وكذلك أمساُء االستفهاِم، والّشرطِ : "قوله

                                         
  .ال يكوُن إال حبسب املميز، كما هو واضح من التمثيل –هاُهنا –وعمُل العوامل  )١(

الرفـُع علـى االبتـداء، : وأما إذا كان الفعل بعـد َكـْم مشـتِغًال عنـه بضـمريه أو متعلـق ضـمريه فيجـوز يف كـْم وجهـان

  .٢/٥١شرح اجلمل، البن عصفور ، و ٧٤٧-٢/٧٤٦املقتصد : ينظر. والنصُب على االشتغال
فعــٌل وال شــبُه فعــٍل غــُري مشــتغٍل عنــه بضــمريه، أو متعلِّــق ضــمريِه، وال قبلــه حــرُف ) كــمْ (وإن مل يكــْن بعــد : أي )٢(

، أْو ُمضاٌف فهو مرفوعٌ    .٢/١٢٧، والفوائد الضيائية ٣/٢٤٥شرح الرضي : ينظر. َجرٍّ
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، فــــإذا قُلــــت ــِب، واَجلــــرِّ ــــْن َضــــربَت؟: (يعــــين يف مواضــــِع الّرفــــِع، والّنصــ َمــــْن (، و)َم

، فمجـُروٌر، )َمبـْن َمتْـُرْر أَْمـُرْر بـهِ (، و)ِمبَـْن مـررَت؟: (، فَمْنُصـوٌب، وإذا قلـتَ )َتضرْب أضـربْ 

  .، فمرفوٌع، على ما تقدَّمَ )َمْن ضربَتُه ضربُتهُ (، و)ضربَتُه؟ َمنْ : (وِإذا قُلتَ 

  ]و٤١[ويف مثِل متييِز : "قوله

ـــــــٍةٌ◌ً◌ لـــــــك يـــــــا جريـــــــُر  كـــــــْم َعمَّ

  َوَخالٌةٍ◌◌ً 

  )١(َفْدَعاَءُ◌ َقْد َحَلَبْت عليَّ ِعَشاِري

  ".ثالثُة َأْوُجهٍ 

واجلـرُّ علـى . لـتّـَهكُّمِ فالنَّْصُب على االستفهاِم، وإْن َمل يرْد معنّاُه لكنَّه على سـبيل ا

ـا  والرفْـُع علــى . كثـٌري مـن َعّماتِــك، وخاالتِـَك َحَلبَـْت علــيَّ ِعَشـاري: اخلربيّــة، أي) كـمْ (أّ�َّ

على التَّْكثِري، فريتِفـُع ) كْم مرّةٍ (على الّتهّكِم، أْو ) كْم مرّةً : (أن يكون املميّـُز حمُذوًفا، أي

) كــمْ (، و )قَــْد َحلبَــتْ (، وخــربُُه )لــك(وصــوًفا بـــ علــى االبتــداء، ومصــّحُحه كونــه م) َعّمــةٌ (

على الَوْجَهِني يف موضع َنْصٍب، إّما على الظرفيّـِة أو املصـدريِّة، وال ميتنِـُع عمـُل اخلـِرب فيمـا 

  ).َعْمًرا زيٌد َضَرَب، َأْو َضاِربٌ : (قَـْبَل املبتدإ، َأَال َترى أََنَك تقولُ 

  ".وَقْد ُحيَذفُ : "قوله

  .، وذلك للعلم بهِ املميـَّزُ : أي

  )".كْم ماُلك؟: (مثلِ : "قوله

  .ِدْرمهًا َأْو ديناًرا على َحْسِب ما تُدلُّ عليِه القريَنةُ : أي

  )".َكْم ضرْبَت؟(و: "قوله

                                         
  .كم خالٍة لك يا جرير وعّمةٍ : برواية ٢/٤٥١ديوانه : البيت من الكامل، للفرزدق يف )١(

  .٣/٥٨املقتضب : ، وبال نسبة يف٢٤٦، واللمع ٢/٧٢اِلكتاب : وله أيًضا يف

ــٍةٌ◌◌ً : (والشــاهد فيــه قولــه الّرفْــُع علــى االبتــداء، واملســوّغ هلــا وصــفها : ثالثــة أوجــه) عمــة(إذ جيــوز يف ) َكــْم عمَّ

  .اَجلرُّ على اإلَضاَفةِ ، والّنصُب على التمييز، و )لك(باجلار وا�رور 
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  .واهللاُ َأْعَلمُ . َمرًَّة، أو ضْربَةً : أي
  

  ]الظُّروف[

  ".الظُّروفُ : "قوله

  .الظّروَف املبنيَّةَ : يعين

  )".بـَْعدُ (و) قَـْبلُ (َع عن اإلَضاَفِة، كـما ُقطِ : منها: "قوله

وإّمنـا بُِنيَـْت الحتياِجهـا إىل ذلـك املنـوّي  . وِشبـُْههُ ) أمامَ (و) حتتَ (و) فوقَ (وكذلك 

  : ال تُبَىن إذا مل يـُنـَْو كقوله )١(كاحتياِج احلْرِف إىل غريِه، ولذلك

  

  ◌ِ )٢(راتأكاُد ُأَغصُّ بالماِء الفُ   فساَغ لي الشَّراُب وُكْنُت قَـْبالً 

  

ــــمَِّة خماَلَفــــًة  ــْت بالضَّ ــْت َعَلــــى َحرََكــــٍة تـَْنِبيًهــــا علــــى أنَّ أصــــَلها اإلعــــراُب، وُخّصــ وبُِنيــ

  .)٣(حلرَكِتها يف حالِة اإلعرابِ 

  )".َحْسبُ (، و )ليس َغيـْرُ (، و )الغريُ (َوُأْجرَِي ُجمَْراُه : "قوله

  .ظَّرَف ُعوِملْت ُمَعاَملَتهُ وإْن مل تكْن ظُُروفًا لكثر�ا، َفلمَّا أشبَـَهِت ال: َأيْ 

  )".َحْيثُ (ومْنها : "وقوله

ُ َمْعَناها َا بُِنَيْت الحتياِجها إىل ُمجَلٍة تُِبنيِّ   .وإمنَّ

  ".وال ُتَضاُف إالَّ إىل ُمجَلةٍ : "قوله

                                         
  .مكررة يف األصل) ولذلك(كلمة   )١(
، وشـــرح ٤/٨٨شــرح  ابــن يعــيش : ، وبــال نســبة يف٣/١١٢الــّدرر : البيــت مــن الــوافر، لعبــد اهللا بــن يعــرب، يف )٢(

  .باملاِء احلميم: ، ويف األخري برواية١/٢٢٤الرضي 

  .قطعه عن اإلضافة إذ نصَب الشاعر الظرَف، ألنّه" قبالً : "والشاهد فيه قوله
  ".خمالفًة حلركة إعرا�ا: "ويف ث )٣(
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  وذلك ألنَّ وْضَعها ملكاِن ِنْسَبةٍ 

  ".يف األكَثرِ : "قوله

  :و قولهألنه َقْد جاء إضافُتها إىل غري ُمجَلٍة يف حن

  )١(َلّي الَعَماِئمِ ] ظ٤١[بِِبيِض المـََواضي َحْيُث   ونطعنُـُهْم َحْيُث احَتَبوا بـَْعَد َضْربِهمْ 

ـــا ــْت علــــــى بناِئهـــ ـــــذلك بَِقيَــــ ـــو شــــــاذٌّ، ولـ ــا . وهـــ ــــدُخُل علْيهــــ ــــــْد تــ ـــا(وَق فتكــــــون ) مـــ

  .)٢(للُمَجازاةِ 

  ".وهي لالستقبال) ِإذا: (ومنها: "قوله

  ).َحْيثُ (ِكَر يف وإّمنا بُِنَيْت ملثِل ما ذُ 

  .)٣("وفيها َمْعَىن الشَّْرِط َغالًِبا: "قوله

جــــرَِّد الظرفيّــــِة، كقولــــه تعــــاىل" غالِبًــــا: "وإّمنــــا قــــال
ُ
ــــُع مل ــــا َقــــْد تـََق ــــِل ِإَذا  : َأل�َّ َوالّْي

ــا مـــا دّل عليـــِه )٤( يـَْغَشـــى ـــرِط وَجـــَب َأْن يكـــوَن جواُ�ـ ـــْو َجَعْلَتهـــا للشَّ ) أُْقِســـمُ (، َألنَّـــَك َل

  .ملقّدُر اإلنشائي، فيفُسُد املعَىن، إذ يصُري الَقَسُم ُمقّيًدا بالشْرطِ ا

  ".وَقْد تكوُن للمفاجأة: "قوله

فاجـأُت زمـان : ، كأّنك قُلتَ )فاجأتُ (وهي ظرٌف معموٌل ِلَما دلَّ عليِه مْن َمْعىن 

  .زيٌد قاِئمٌ 

  ".فيلَزُم املبتدأُ بْعَدها: "قوله

                                         
شـرح ابـن يعـيش : ، وليس يف ديوانه، وبـال نسـبة يف١/٣٨٩شرح شواهد املغين : البيت من الطويل، للفرزدق يف )١(

  .٢/٣٩، وشرح الّتصريح ١/١٧٧، ومغين الّلبيب ٤/٩٢

  .إىل املفرِد، وهذا نادرٌ ) حيثُ (إذ أضاَف الظرَف " حيُث ّيل العمائمِ : "والشاهد فيه قوله
  .٣/٥٦الكتاب : ينظر). حيثما تذهْب أذهبْ : (حنو )٢(
  ".فلذلك اختَري بعدها الفعلُ : "بعده ١٦٢ويف الكافية  )٣(
  .٩٢/١: سورة الليل )٤(
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ـــإذا ز : (وذلــــك حنــــو قولــــك ــُت فـ ـــائمٌ خرجــ ــــٌد قـ ــني )ي ـــأنـَُّهْم َقَصــــدوا إىل الَفــــْرِق بــ ، كـ

  .َمْعنيَـْيها

  ".ِلَما َمَضى) إذْ : (ومنها: "قوله

  ).َحْيثُ (و ) إذا(وبناؤها ِلمْثِل ما ذُِكَر يف 

  ".َوتـََقُع بعَدها اُجلْملَتانِ : "قوله

ـــَر بالفعليّـــِة تـــ: وذلـــك ألّ�ـــا مبعـــىن ارًة، زمـــاٍن، مـــن غـــري معـــىن َشـــرط، َفَصـــحَّ أن تـَُفسَّ

) مـا(، والظـاِهُر أّ�ـا إذا ُضـّمت إليهـا )١(فتكـوُن للمجـازاة) ما(وتّتِصُل �ا . واالمسّية ُأخرى

  .)٢(، ال حرٌف برأسه، ِخالفًا لسيبويه)حيثما(كـ 

  ".للمكاِن استفهاًما وشْرطًا) أىنَّ (و ) أْينَ : (وِمنـَْها: "قوله

ـــَن زيـــٌد؟: (تقـــولُ  ـــَن تُكـــْن أُكـــنْ (، و)أَْي ، وقـــد ُتْســـتَـْعَمُل للزَّمـــاِن )أىنَّ (ذلك ، وكـــ)أَْي

  .)٣(، وبناؤمها واِضحٌ )كيف(و ) مىت(واحلاِل كـ 

  ".للزَّماِن فيهما) مىت(و : "قوله

  ).مىت تأِتين آِتك(، و)َمَىت الِقياُم؟: (يعين االستفهاَم والّشرَط، تقولُ 

  ".للزَّماِن استفهاًما) أيَّان(و : "قوله

ينِ : ، قال تعاىل)مىت(وهي كـ    )٤(.َأيَّاَن يـَْوُم الدِّ

  ".للحاِل استفهاًما) َكْيفَ (و : "قوله

                                         
  : قال: "يف ث بعد ذلك )١(

ــــــــــــــا عليــــــــــــــَك إذا اطمــــــــــــــأنَّ   إْذ ما دخلَت على الرسوِل فقْل لهُ  َحق�

  ".المْجِلسُ 

  .٧٢ديوانه : لبيت من الكامل، للعباس بن مرداس، يفوا
  .٥٧-٢/٥٦الِكتاب : ينظر )٢(
ِنِهَما َمْعَىن َحْرِف االستفهاِم، وحرِف الشَّْرطِ : "ويف ث )٣(   ".بُنيا لتضمُّ
  .٥/١٢سورة الذاريات  )٤(
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وأّمـــا اســـتعماُهلا للّشـــرِط إذا . ؟علـــى أيِّ حـــاٍل ُهـــوَ : ، معنـــاه)كيـــف زيـــٌد؟: (تقـــولُ 

  .)٢(، وجائٌز عند الكوفيني)١(، َفَضِعيٌف عند البصريني)ما(دخلْت عليها 

  ".ِة، فَـَيِليهما املفرُد املعرفةُ أّول املدَّ : مبعىن) ُمْنذُ (و ) ُمذْ (و : "قوله

أوَُّل املــّدِة الـــيت انتفــْت فيهـــا : ، أي)مــا رأيتـــُه ُمــْذ يــوُم اجلمعـــة: (وذلــك حنــو قولـــك

ا وليهمـا. الرؤيُة يوُم اجلمعةِ  َ األّوليّـُة املْقصـوَدُة، َأَال تـَـَرَى ] و٤٢[املفـرُد املعرفـُة  )٣(وإمنَّ لتتعـنيَّ

ْ )، أو ُمْذ َيومٌ ُمْذ يومانِ : (أَنَّك لو قُلتَ    .، ملْ تتعنيَّ

  ".اجلميع، فيليهما املقصوُد بالعددِ : ومبعىن: "قوله

ِة الـيت انتفـْت فيهـا الرُّؤيــُة : ، أي)مـا رأيتُـُه ُمـْذ يومــانِ : (وذلـك حنـو قولـك مجيـُع املـدَّ

يـَْوَمـــانِ 
ـــا وليهَمـــا املقصـــوُد بالَعـــدِد ألنَّ الَغـــَرَض بيـــاُن املـــّدِة بأســـرَِها)٤( وإّمنـــا بُِنيـــا ألنَّ . ، وإمنَّ

  .على الضَّمِّ ) ُمْنذُ (املعىن قطُعُهَما ِعن اِإلضاَفِة، ولذلك بُِنَيْت 

  ".، فيقدَُّر زماٌن ُمَضافٌ )َأنَّ (وقد يَقُع املْصَدُر، أِو الِفْعُل، َأْو : "قوله

َر الزَمـاُن، ألنَّ املعـىن إذا قـُلْـتَ  سـافَـَر، أو ُمـذ  مـا رأيتُـه ُمـْذ َسـَفرُُه، َأْو ُمـذ: (وإّمنا قُـدِّ

  .ُمْذ َزَماُن َسَفرِه، َفوَجَب تقديُر ذلك، وإّمنا ُحِذَف للِعْلِم بهِ ): أنَُّه َسافَـرَ 

  ".وهو مبتدأٌ خربُُه ما بعَدهُ : "قوله

  .، وذلك واِضحٌ )٥(َأّوُل املدَِّة يوُم اجلمعِة، أو مجيُع املدَِّة يومانِ : وذلك َألنَّ املْعىن

  ".)١(جِخالفًا للزَّّجا : "قوله

                                         
  .٤/١٤، وحاشية الّصبان )٩١م( ٢/٦٤٣، واإلنصاف ٢/١٩٧األصول : ينظر )١(
  .در السابقة أنفسهااملصا: ينظر )٢(
  ).ُمذْ (و ) منذُ (وليتها، والسياق يقتضي ضمري التثنية، لعوده على : يف األصل )٣(
  .١٧٩-١/١٧٨اَلُغرة املخِفّية : ينظر )٤(
ــاح العضـــدي: ، والفارســـي يف٣/٣٠ املقتضـــب: وهـــذا مـــذهب أكثـــر البصـــريني، وقـــد َصـــرّح بـــه املـــربد يف )٥(  اإليضـ

  .، وغريهم٢/٨٦٠ املقتصد: ، وعبد القاهر يف٢٦١

اإلنصـــاف : يُنظــر. ُمــذكان: وذهــب بعــض الكــوفيني إىل أّن االســم املرتفــع بعــدمها مرَتِفــٌع ِبفْعــٍل حمــذوٍف تقــديره

  .٢/٦٠، وشرح اجلمل، البن عصفور )٥٦م( ١/٣٨٢
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يــوم اجلمعــة، وهــو َوْهــٌم منــه، ألنَّ املعــىن والّلفـــَظ : فإنـَّـُه عنــده خــٌرب ُمقــدٌَّم، واملبتــدأ

يأباه، أّما املعىن فألنّـك ُخمْـِربٌ َعـْن مجيـع املـدَِّة، بأّ�ـا يومـاِن، وذلـك خـٌرب ُحمَقَّـٌق، وأّمـا اللَّْفـُظ 

  .)٢(مْ نكرٌة ال ُمَصّحَح هلا، فَـَلْم َيْسَتقِ ) يومانِ (فألنَّ 

، )لَـدْ (، و )لُـْدن(، و )لَـْدن(، و )لَـَدنْ (، وقـد جـاء )لـُدنْ (و ) لَدى(ومنها : "قوله

  .)٣()"َلدُ (، و )ُلدْ (و 

وْضُع احلُروِف، فُأجرَِي بِقيَّـُة اللغَـاِت ) ُلدْ (، و )َلدْ (، و )َلدُ (وإمنا بُنيْت ألنَّ وضَع 

  .ُجمراها، التفاقها مًعا لفظًا ومعنًـى

  ".للماضي املنفي) قطُّ (و : "قوله

ـــك حنــــو ـــطُّ : (وذلـ ــــُه قـ ـــا رأيُت ــا ). مـ ــْت ألّن مــــن لغاِ�ــ ـــطْ (وإّمنــــا بُنيــ ، وهــــو وضـــــع )قَـ

  .احلروف

  ".للمستقبِل املْنِفي) َعْوضُ (و :  "قوله

َا بُِنَيْت لَقْطِعها ِعِن اإلَضـافِة، َألّن املْعـَىن . أبًدا: ، أي)ال أفعُله َعْوضُ : (تقول : وِإمنَّ

  .)٤()َدْهُر الّداهرين: (َني، كما تقولُ َعْوُض الَعاِئض

َضاَفُة إىل اجلمِلة، و : "قوله
ُ
  ".جيوُز بناؤها على الفتحِ ) إذْ (والظّروُف امل

                                                                                                                     
، ١٤٠لزجــاجي مجــل ا: ينظــر). ِمــنْ (فهــي عنــده مبنزلــة ) منــذ(فقــط، أمــا ) ُمــذْ (واألخفــش أيًضــا، والزجــاجي يف  )١(

  .٢٢٠، وشرح اجلمل، البن هشام ٤٤٥، واجلين الداين )٥٦م( ١/٣٨٢واإلنصاف 
  .فلم يسَتِقم أْن تكوَن النكرُة مبتدأً : أي )٢(
  .١٠١-٤/١٠٠شرح ابن يعيش : ينظر )٣(
  :  قال األعشى: "يف ث بعده )٤(

  "بأْسَحَم داٍج َعْوُض النتفرَّقُ   رضيَعْي لِباِن ثدي أّمٍ  َتَحالَفا

  ).حتالفا(مكان ) تقامسا: (برواية ١/٢٦٦اخلصائص : ، ويف٢٢٥ديوانه : والبيت من الطويل، له يف
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، )١(َهـــَذا يـَـــْوَم يَنَفـــُع الصَّـــِدِقيَن ِصـــْدقـُُهمْ ]: ظ٤٢[وذلـــك حنـــو قولـــه تعـــاىل 

  .)٢( ِمْن َعَذاِب يـَْوَمِئذٍ و

ــِدِقيَن ِصــْدقـُُهمْ : وجيــوُز ِإعرابـُـه كقولــه تعــاىل ــْوُم يَنَفــُع الصَّ ــْن ، و)٣( َهــَذا يـَ َوِم

  .)٤( ِخْزِي يـَْوِمِئذٍ 

ـا بُـِنيَّ باُجلْملَـِة بياَ�ـا، وكـذلك ) إذْ (و) إذا(و) َحيْـثُ (وإمنا ُبِينَ تشـبيًها بــ 
ّ
) يومئـذٍ (مل

أْصـَلها اإلَضـافُة إىل املفـرِد،  أَْيًضا، وأُعرَِبْت ألنَّ ) يوم(مِبيّـَنٌة لـ ) إذْ (ألنَّ اجلملَة الواقَعَة بعد 

  .فكانْت إَضافَـُتها إىل اجلملِة عاِرَضًة، فلْم يُعتد بالَعاِرضِ 

  )".َأنْ (و) ما(مع ) َغيـْرَ (و) ِمْثلَ (وكذلك : "قوله

  :، وقوله)قياُمك مثَل ما قَاَم زيدٌ : (وذلك حنو قولك

  )٥(ُصوٍن ذاِت َأْوقالِ َحماَمٌة في غُ   لم َيْمَنِع الشُّْرَب منها غيَر أْن َنَطَقتْ 

ــْت باجلملـــِة  ـــَرت، وبـُيّـنَـ ــالظُّروِف املتقّدَمـــِة، مـــن حيـــُث كثـُ وإّمنـــا بُنيـــْت تشـــبيًها هلـــا بـ

، فكمــا جــاَز أْن يُبــىن مــا )إذْ (يســتلزمان اُجلمَلــَة، كمــا تســتلزمها ) أنْ (و ) مــا(بعــَدها، ألنَّ 

الظـروَف، لكثرتِـِه، ِعْنـَد إضـافِتِه إىل من الظـروف َجـوَّزوا َأْن يُبـىن مـا أشـَبَه ) إذْ (ُيضاف إىل 

  .ما ُيشبُه إْذ يف احتياِجِه إىل اجلمَلةِ 

                                         
  .٥/١١٩سورة املائدة  )١(

، والنشـر ٢٤٢، وحجة القـراءات ٢٥٠السبعة : ينظر. ، وقرأ الباقون بالرفع)يومَ (بفتح  -من السبعة –قرأ نافٌع 
٢/١٩٢.  

  .٧٠/١١سورة املعارج  )٢(

، ٣٤٤، وحجـة القـراءات ٣٣٦الّسبعة : ينظر. ، وقرأ الباقون باجلر)يوَمئذ(بفتح  -من السبعة–والكسائي قرأ نافع 

  .٢/٢١٧والّنشر 
  .٥/١١٩سورة املائدة  )٣(
جيد )٢(املصادر السابقة يف هامش : ينظر. ١١/٦٦سورة هود  )٤(

َ
جيد يف إعراب القرآن امل

ُ
  .٤٥، وامل

ـــاري، يفالبيــــت مــــن البســــيط، أليب قــــيس صــــ )٥( ــاين، يف٨٥ديوانــــه : يفي بــــن األســــلت األنصـ ـــَب إىل الكنــ : ، وُنِسـ

ــــاب  ــائل : ، وإىل الشـــــماخ، يف٢/٣٢٩الكت ـــبة يف ١٤٠احملاجـــــاة باملســ ــــال نْســ النُّكـــــت : ، ولـــــيس يف ديوانـــــه، وب

  .٦٨، ومنثور الفوائد ١/٦٣٣

وإن كانـت ) أن(ضافتها إىل مبينٍّ وهـو مبنّيًة على الفتح الَ) َغري(إذ جاءت " َغَري َأن نطَقتْ : "والشاهد فيه قوله

  .٦٣١حتصيل عني الذهب : ينظر. يف حملِّ رفٍع فاعلٍ 
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  ]المعرفة والنكرة[

  ".َما ُوِضَع َلَشْيٍء بَعْيِنهِ : المعرَِفةُ : "قوله

  .احرتاٌز من الّنكرةِ " بعيِنهِ : "وقوله. يُعمُّ " وما ُوِضَع لَشْيءٍ : "قوله

ْضــــمراُت، واَألْعــــال: وهــــي: "قولــــه
ُ
ُم، واملبـَْهمــــاُت، ومــــا ُعــــّرف بــــالالِّم، وبالنِّــــداِء، امل

  .)١("واملضاُف إىل أحِدها معنًـى

َهَمــاتُ (قــد تقــدََّم ذكُرهــا، و) املضــمراتُ (فـــ  ُبـْ
. هــي أمســاُء اإلشــارِة واملوُصــوالتُ ) امل

كـوُن ، وقـد ي)الرجـُل خـٌري ِمـَن املـرأةِ : (قَـْد يكـوُن تـَْعريـَف ِجـْنٍس حنـو )٢()ما ُعّرف بـالّالم(و

، لرُجـٍل معهـوٍد بينَـك وبـَـْنيَ خماطبِـَك، وقَـْد يـأيت لواحـٍد )ما فَـَعل الرُجـلُ : (تعريَف عْهٍد حنو

، ولــيس بينَـك وبَينــُه )اُدُخـِل السـوقَ : (إيّـاه، كقــوهلم)٣(باعتبـار َعْهديَّتِـِه يف الــّذْهِن، ملطابقتـهِ 

ـــا َقَصـــَد َقْصـــَدُه  يـــا: كقولـــك) املعـــرَُّف بالِنّـــداء(و. )٤(ُســـوٌق وُجـــوِديٌّ معهـــودٌ 
ّ
رُجـــُل، ألنـّــه مل

ُغــالُم ]: (و٤٣[واملَضــاُف إىل أحــِدها معــًىن حنــو . ِبَعْيِنــِه، وَجــَب أْن يــدُخَل يف ِحــّد املعرَِفــةِ 

، فـــإنَّ إضـــافَتُه )َحَســـِن الوجـــه(، و)ضـــارِب َزيْـــدٍ : (مـــن حنـــو" معـــًىن : "، واحـــرتَز بقولـــه)زيـــدٍ 

  .)٥(لفظّيٌة، على ما تقّدمَ 

َرُه بوْضٍع واِحدٍ : مُ والَعلَ : "قوله   ".ما ُوِضَع لَشْيٍء ِبَعْيِنِه غُري ُمَتناِوٍل َغيـْ

  

                                         
هذا الرتتيُب يف املعـارِف هـو عـُني مـا اختـاره الزخمشـري، وهـو مـذهب أكثـِر البصـريَني، بينمـا ذهـب الكوفيـون إىل  )١(

ـــَمرِ  ـــارِة أعــــرُف مــــن املضــ ـــَم اإلشـ ـــاجي : ينظــــر. أّن اسـ ـــاف ٢٤٥ّصــــل ، واملف١٧٨مجــــل الزجـ  ٢/٧٠٧، واإلنَصــ

  .٢/١٣٦، وشرح اجلمل، البن عصفور ١٠١م
ـــّالم وحـــدها واهلمـــزة للوصـــل، وعنـــد اخلليـــل أّن : هـــذا هـــو مـــذهب ســـيبويه، أي )٢( ) أل(أن حـــرف التعريـــف هـــو ال

  .٣٢٥-٣/٣٢٤الكتاب : ينظر. بكاملها آلة الّتعريف
  .٨٣شرح ابن احلاجب : ينظر. ملطابقة: يف األصل )٣(
  )".ُخْذ هذا الثـَّْوبَ : (وَقْد يزاد على هذه كتعريِف احلُضوِر، حنو: "ث بعده يف )٤(
  ).ا�رورات(يف باب : أي )٥(



  

  

  

  
١٨٠  

ـــَرهُ : "وقولـــه. يـَُعـــمُّ " مـــا ُوِضـــَع لشـــيٍء ِبَعْينِــهِ : "قولــه ُخيـــرُِج غـــريَُه مـــن " غـــُري متنــاوٍل َغيـْ

ٌل، ُمثَّ ُمسّـي احـرتاٌز مـن َأْن يـُتَـوهََّم أنَّ زيـًدا إذا ُمسـَِّي بـه رجـ" بوضـٍع واِحـدٍ : "وقولـه. املعـارفِ 

َخـرّج ذلـك، َألنّـه ) بوضع واحـدٍ : (به آَخُر، فهو متناِوٌل غريَُه، فال يكوُن جامًعا، فإذا قيل

  .ال يكوُن إالّ ِبَوْضٍع آخر

ْضَمُر املتكّلمُ : "قوله
ُ
  ".وأعَرُفها امل

  .وذلَك لتَعّذِر تـَْقديِر االلتباس فيه

  ".ُمثَّ املخاطبُ : "قوله

مل يلتـبس ) أنـا: (مـا ال يَتطـرَُّق يف املـتكّلِم، أَال تَـرى أَنّـك إذا قُلـت ألنّه يـََتطرَُّق فيـه

إالّ مـا كـاَن ) األْعَرِفيَّـةِ (جاَز أْن يلتِبَس بآَخٍر ِحبَْضَرِتَك، ومل يـُـَرْد بــ) أنتَ : (بغِريِه، وإذا قـُْلتَ 

  .أبعَد عِن الّلبس

  ".َما ُوِضَع لشيٍء ال ِبَعْيِنهِ : والنَّكَرةُ : "قوله

، فإنـَّه موضــوٌع لواِحـٍد شــائٍع يف )ركبـُت فرًســا(و) جـاءين َرُجــلٌ : (ك حنـو قولــكوذلـ

  .)١(أُّمِتِه ال َخيَْتصُّ بواِحٍد ُدوَن آَخِر باعتبار الَوْضِع، خبالف املعرَفةِ 

  

                                         
ـــول: "يف ث بعــــده )١( ــــك تقـ ـــب، ألن ــــى مراتـ ـــوِص أيًضــــا عل ـــوِم واُخلُصـ ـــاِر الُعُمـ ــــم أّن النكــــرة باعتبـ ، مث )شـــــيءٌ : (واعل

ـــْوَهرٌ (، مث )ُحمْــــَدثٌ (، مث )موجــــودٌ ( ـــامٌ (، مث )ِجْســــمٌ (، مث )َجـ ـــوانٌ (، مث )تَـ ــانٌ (، مث )حيـ ، مث  )َرُجــــٌل عــــاملٌِ (، مث )إنســ

  .ظ٦٢عمدة ذوي اهلمم : ينظر". كذلك إىل ما ال�اية



  

  

  

  
١٨١  

  ]أسماء العدد[

  ".َما ُوِضَع لكِميَِّة آحاِد األشياءِ : أمساُء الَعَددِ : "قوله

، َلَصـــحَّ َأْن )كـــم عنـــدك؟: (، وذلـــك ألنَّـــه لـــو قيـــل)اثنـــانِ (و) واحـــدٌ (فينـــَدرُِج فيـــه 

  ).اثنان(و) واِحدٌ : (تُقولَ 

  )".ألفٌ (و ) مائةٌ (، و )عشرة(إىل ) واحدٌ : (كلمة)١(وأصوُهلا اثنتا عشرة: "قوله

هذا كما ذََكَرُه، وما عَداها فمتَـَفرٌّع عنها إّمـا بَِتْثِنيـٍة أْو مجـٍع، أو تركيـٍب، أو َعطْـٍف 

  .يُبّنيُ  على ما

  ".واحٌد، اثنانِ : "قوله

  .يعين للُمذَّكرِ 

  ".واحدٌة، اثنتان أْو ثنتان: "قوله

َر ) اثنــان(و) واحـدٌ (وجـرى . يعـين للمؤنّـث يف التـذكِري والتأنيـِث علـى القيـاِس، فــذُكِّ

  .للمذكَِّر، وأُّنَث للمؤنَّثِ ] ظ٤٣[

  ".ثالثة إىل عشرة: "قوله

  .يعين للُمذّكرِ 

  ". عشروثالُث إىل: "قوله

، فأُنـّــث )عشــرة(إىل ) ثالثــة(وُخولِــَف بــاُب التـــذكِري والتَّأنيــِث مــن . يعــين للمؤنَّــثِ 

ــُث، فقيـــل إىل      ) ثـــالُث نســــوةٍ (، و)عشـــرِة رجــــالٍ (إىل ) ثالثــــُة رجـــالٍ : (املـــذّكُر، وذُّكـــَر املؤنَّــ

ـَر املؤنـَُّث وإْن كـاَن  ، ألنَّ الثالثَة مجاعٌة، واملذّكُر سـاِبٌق، فأُنـَِّث لـذلك، مثُّ )عشر ِنْسَوة( ذُكِّ

  .مجاعة أيًضا؛ فرقًا بني البابنيِ 

  ".َأَحَد َعَشَر، إثَنا َعَشرَ : "قوله

                                         
  .١٦٧الكافية : ينظر. اثنتا َعَشر: يف األصل )١(



  

  

  

  
١٨٢  

  .يعين للمذَّكر

  ".إحدى عشرَة، اثنتا عشرةَ : "قوله

ــْنيِ يف التَّــذِكِري والتَّانيــِث، باعتبــار . يعــين للمؤنَّــثِ  كــأنـَُّهْم َراعــوا َلْفــَظ الواِحــِد واالثنَـ

) ثالثـَة َعَشـرَ (يف حاِهلَـا مـع أخواِ�ـا ِمـْن ) عشـرة(التـَّرْكيـِب، ألنّـه ُهـَو ُهـَو، وراعـوا حالِه قبَل 

ــَعَة َعَشـــــرَ (إىل  ُوا) ِتْســـ ــريَّ ــــدة(، و)َأَحـــــدٍ (إىل ) واحـــــًدا( )١(إالَّ أَنـَُّهـــــْم غـــ ) إحـــــدى(إىل ) واحـ

  .لالختصارِ 

  ".َثالثََة َعَشَر إىل ِتْسَعَة َعَشرَ : "قوله

  .يعين للُمذَّكر

  ".ثالَث َعَشرَة إىل ِتْسَع َعَشَرةَ : "هقول

ــثِ  ــــا قــــالوا يف املــــذّكرِ . يعــــين للمؤنَّــ ألنَّــــه كــــاَن  ) ثَــــالث(، ويف املؤنَّــــث )ثالثــــة: (وإمنَّ

ـا قـالوا يف املؤنـَِّث، ) َعَشـَرةَ (يف املـذكَِّر، و) َعَشـرَ : (كذِلَك قبَل الرتكيِب، فُروِعَي بـَْعـَدُه، وِإمنَّ

وقـد امُتزِجـا، فيجمعـوا بـني تـأنيثِني فيمــا ). ثالثـة عشـرة: (ولُـوا يف املـذّكرِ َألّ�ـم ِكرُهـوا َأْن يـَقُ 

علـى مـا كـاَن َأْصـُلُه ) ثالَث عشرَ : (هو كالكلمِة الواحَدِة، وِإّمنا َكرُِهوا َأْن يقولوا يف املؤنَّثِ 

ــِث مــع كونِــِه َمجَاَعــًة، ألنـَّـُه كــاَن الِقيــا ُس أْن يقولــوا يف يف التفريــِق، لــذهاِب املــانِع مــن التَّأنِي

ــِث يف ) عشـــرة: (املؤنّـــثِ  ـــا َحَصـــَل اَلفـــْرُق َهاُهنَـــا بالتَّْأنِْيـ أْيًضـــا، ولِكـــنـَُّهْم راَعـــوا الفـــرَق، فلمَّ

  .على ما يقتِضيِه َأْصُلُه، كما تقدَّمَ ) ثالَث َعَشرةَ (، أدخلوا التاء يف )ثالثة عشر(

  .)٢("ومتيُم َتْكِسُر الشِّنيَ : "قوله
  

                                         
  .َغريَ : يف األصل )١(
  .٢٢٥-٢/٢٢٤، واألصول ٣/٥٥٧الكتاب : ينظر). َعْشرة: (وأهل احلجاز يسّكنوَ�ا، فيقولون )٢(



  

  

  

  
١٨٣  

ـا  )تسـَع َعِشـرةَ (اىل ) ثـالَث عِشـرةَ : ( املَؤّنِث، فتُقـولُ يف) عشرة(من : أي
ّ
، كـأ�م مل

مـع االمتـزاِج مبـا فيـه فتحـٌة، عـَدلوا عـن ] و٤٤[كرُِهوا تـََوايل أربـِع حركـاٍت يف كلمـٍة واحـدٍة 

  .فتحٍة إىل كسرٍة، ويف الُفْصَحى عَدلوا من حركة إىل سكون

  ".وأخواِ�ا )١(وِعْشُرونَ : "قوله

  .َني إىل تسعنيَ ثالث: يعين

  ".فيهما: "قوله

  .يف املذكَّر واملؤنَّثِ : يعين

  ".َأَحٌد وعشرون: "قوله

  .يعين يف املذكَّرِ 

  ".إحدى وعشرون: "قوله

، )إحــدى(إىل ) واحــدةٍ (، ولفــظ )َأَحــدٍ (إىل ) واحــدٍ (َغــّريوا لفــَظ . يعــين يف املؤنَّــثِ 

  ).أحٍد وِتْسِعنيَ (إىل ) أحَد عشر(من 

  ".لَعْطِف بِلْفِظ ما تقدََّم ِإىل تسَعٍة وِتْسِعنيَ ُمثَّ با: "قوله

ْفـَرَد مـن العشـراِت بلفـِظ مـا تقـدََّم، وتـَْعِطـُف عليـه ألفـاَظ الُعُقـوِد 
ُ
يعين أّنَك تأخـُذ امل

، )اثَنِني وتسـعنيَ (إىل ) اثنتاِن وعشرونَ (، و)اثناِن وعشرونَ : (، فتقولُ )تسعٍة وِتْسِعنيَ (إىل 

ــعنيَ (و ـــِني وتســــ ــــٌة وعشــــــرونَ (، و)اثنتــ ــــالٌث وعشــــــرون(، و)ثالثــ ــعنيَ (إىل ) ثـ ــــٍة وتســــ ، )ثالثــ

  ).تسعٍة وِتْسعنيَ (َحىتَّ تنتهي إىل ) ثالٍث وتسعنيَ (و

                                         
  .١٦٧الكافية : ينظر . عشرون، حبذف واو العطف: يف األصل )١(



  

  

  

  
١٨٤  

علـــى مـــا  )٣(]بـــالَعْطفِ [، ُمثَّ )٢(فيهمـــا) أْلفـــانِ (و) مائتـــان: (وأْلـــفٌ  )١(ومائـــةٌ : "قولـــه

  ".تقّدم

) املـائتنيِ (و ) املائةِ (َك ما بني َوتـَرَ ). مائة: (قـُْلتَ ) تسَعًة وتسعنيَ (يعين إذا تعّديَت 

َ بقوله علـى مـا تقـّدم، ومـا بـني ) املائتني(و ) املائةِ (فما بـَْنيَ " على ما تقدَّمَ : "ألنَُّه َقْد تـَبَـنيَّ

  .على ما تقّدمَ ) األَْلفِ (و ) املائتنيِ (

  )٤("فَـْتُح الياء) َمثَاِينَ َعَشرةَ (ويف : "قوله

  .، وَجَب هلا الَفْتُح، فالِقَياُس أن تتحمَّلَهاوذلك ألّ�ا ياٌء قبَلها َكْسَرةٌ 

  ".وجاَء إسكاُ�ا: "قوله

  .وذلك على سبيِل التَّْخِفيفِ 

  ".وشذَّ َحْذُفها بفتح النُّونِ : "قوله

ــــك ــا يف قولــ ــــُه بَقــــــاُء الَكْســــــَرِة، كمــــ ـــا إذا ُحــــــذفْت للّتْخِفيــــــِف، فالَوْجــ ـــ ــــَك أل�َّ : وذلــ

  .)٥(الذي َسوََّغ ذلك فيه كونُُه ُمرّكًبا، والفتَحُة أخفُّ  إذا َحذْفَت الياَء، إالّ أنَّ ) القاضِ (

  

  

  

  ]ممیز العدد[

                                         
  .١٦٧الكافية : ينظر. مائة، حبذف واو العطف: يف األصل )١(
ر واملؤنَّثِ : أي )٢(   .يف املذكَّ
  .١٦٧الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )٣(
  .٢٧٠املَفّصل : ينظر )٤(
  : قال: "يف ث بعده  )٥(

  ".وثماَن عشرَة  واثنتِين وأربعا  ًيا وثمانياولقد َشرِْبُت ثمان

  .٣٣٧املقرب : ، وليس يف ديوانه، وبال نسبة يف١/١٧٩الشعر والشعراء : والبيت لألعشى، يف



  

  

  

  
١٨٥  

  ".خمفوٌض جمموٌع لفظًا أو معنًـى) العشرة(إىل ) الثالثة(وُممَيّـُز : "قوله

أّما َخْفُضه فألّ�م استعملوه ُمضافًا، ألنَّ ما بعده هو املقصود فلـو ذهبـوا ينصـبونه 

ُه املْقُصوُد، َأَال تـََرى أَنّه الذي يُوصُف ُدوَن األّوِل، يف مثـل قولـه لصار ما ليس مبقصوٍد كأنَّ 

وأّمـا مجُعـه فليطـابق العـدد يف معـىن ]. ظ٤٤[ )١( َسْبَع بـََقَرٍت ِسـَمانٍ ]: ظ٤٤[تعـاىل 

  ).ثالثُة َرْهطٍ : (، واملعَىن حنو)ثالثُة رجال: (مجِعِه، فالّلفُظ حنو

  )".ِمئنيَ (أو ) مئاتٍ (، وكان قياُسه )تسِعمائةٍ ( إىل) ثالمثِائةٍ (إالَّ يف : "قوله

ـا تَكـرََّر فيـِه معـىن التَّأنيـِث، فعـاَمُلوُه باِخلفَّـِة 
ّ
هذا كما ذكـره، ولكـّنهم كرهـوا اجلمـع مل

، صار فيما هـو كاالسـِم الواحـِد تأنيثـاِن، )ثالمثئاِت امرأةٍ : (لذلك، َأَال ترى أّنك إذا قـُْلتَ 

  ).ثالثة آالفٍ (، و)ثالثة رجال: (ِلَذِلَك، خبالف وَمجٌْع، فرتُكوا َمجَْعهُ 

  ".َمْنُصوٌب ُمْفَردٌ ) تسعٍة وتسعنيَ (إىل ) َأَحَد َعَشرَ (ومميّـُز : "قوله

، أْن ُيَصــيـُِّروا ثالثــَة )َأَحــَد عَشــَر درمهًــا: (أّمــا َنْصــُبُه فألّ�ــم كرُِهــوا لــو َأَضــاُفوا يف حنــو

وأمَّـــا إفـــراُدُه فألنّــه إّمنـــا جــاَء لتبيـــِني الـــذاِت، .  ُميِْكــنْ أمســاَء كاالســـِم الواحــِد، ويف الُعُقـــوِد ملْ 

  . واملفرُد يكفي يف ذلك مع أنَّه أخفُّ 

  ".، وتثنيِتهما، ومجِعِه، خمفوٌض ُمفردٌ )ألفٍ (و ) مائةٍ (ومميـَُّز "قوله 

ـــا إفـــرادُه َفِلَمـــا تقـــدَّمَ  ـــا قـــال. أمَّـــا خفُضـــُه فإلمكـــاِن إضـــافتِه وأّم نَّ أل" ومجعِـــهِ : "وإمنَّ

  .يف الَعَدِد الُجتَْمُع على َما تـََقدَّمَ ) املائة(

  )٢("وإذا كاَن املعدوُد مؤنـَّثًا واللَّْفُظ مذّكًرا، أو بالَعْكِس فَـَوْجَهانِ : "قوله

ـــَظ، فتقــــولُ ): أحــــُدمها( ــِربَ اللَّْفــ ، وأنـــــت تعــــين النَِّســـــاَء، )ثالثـــــُة أشــــخاصٍ : (أْن تعتَــ

  .ذكور، وأْنَت تعين ال)َثالُث أَنـُْفسٍ (و

                                         
  .١٢/٤٣سورة يوسف  )١(
  .٤٢٩-٢/٤٢٨، واألصول ٥٦٣-٣/٥٦١الكتاب : ينظر )٢(



  

  

  

  
١٨٦  

، واألوَُّل )ثالثــُة أَنـُْفــسٍ (، و)ثــالُث أشــخاصٍ : (أْن تعتــَرب املعــىن، فتقــولُ ): والثــاين(

ـــَيُس، َأَال تـَـــَرى أَنَّـــَك تـَُقـــولُ  ـــه: (هـــو األقْـ نـَْفـــٌس (، وِإْن كـــان مؤنـّثًـــا، و)َشـــْخٌص َحَســـٌن رأيـُْت

: ، واملـرادُ )١( ْفـٍس َوِحـَدةٍ َخَلَقُكـْم ِمـْن نَـ : ِوإْن كان رُجًال، قال اهللا تعـاىل) َحَسَنٌة رأيُتها

  .آدُم عليه السالم

و ) رُجـلٌ : (، اسـتغناًء بلفـِظ متييـزِه عنهمـا، حنـو)اثنـان(وال ) واِحـدٌ (وال ُمييـَُّز : "قوله

  ".، إلفاَدتِِه النصَّ املْقُصوَد بالَعَددِ )رجالنِ (

ــَدِد إّمنــا ُقِصــَد �ــا الّدالَلــُة علــى ُنُصوِصــيَّ  ــا مل يُكــِن  )٢(ةِ يعــين َأّن ألَفــاَظ الَع
ّ
ــَدِد، مل الَع

ــاُلوا) رجـــال: (َفلــو قــالوا] و٤٥[اجلمــُع مفيــًدا ذلـــك  مل ) ثالثـــةٌ : (مل يُعلَــْم َعــَدُدُهْم، ولـــو َق

عــن املْعنَـيَـــْنيِ مًعـا، اسُتغِنـــَي عــن  ئُ يـُْنبـ) رجــالن(و) رجــلٌ : (ان قولـكيـُْعلَـْم مــا هـي، فلمــا كــ

  ).ال اثنا رجلني(و) رجلٍ  واحدُ : (لْفِظ الَعَدِد َمَعُه، فلم يقوُلوا

  

  ]االشتقاق من ألفاظ العدد[

ــــه ـــيريِهِ وتقـــــوُل يف املفـــــ: "قولـ ــــن املتعـــــّدد باعتبـــــار تصــ ــــة(و) الثّـــــاين: (رِد مـ إىل ) الثّانيـ

  )".العاِشَرةِ (و) العاِشرِ (

  .للُمَؤنَِّث، وكذلك الَبواقي) الثَّانيةُ (للمذّكِر، و) الثَّاين(فـ 

  ".َالَغيـْرُ : "قوله

ألنّـه ُأْطلِـَق باعتبـاِر كونِـِه ) العاشـرةَ (و ) العاِشـرَ (عـدَّى باعتبـاِر هـذا املعـىن ال يت: أي

) ثـَلَّثْـتُـُهمْ : (ُمَصيـًِّرا عدًدا أَقلَّ منـه بواِحـٍد إىل ذلـك العـدِد الـذي اشـُتقَّ منـه، وهـو مـن قـوهلم

                                         
  .٤/١سورة النساء  )١(
  ".على كمّيِة العددِ : "يف ث )٢(



  

  

  

  
١٨٧  

ــتُـُهْم )ربـَّْعــتُـُهمْ (و حــىت ُيشــَتقَّ منــه ) رَ أَحــَد َعَشــ(، ولــيس فيمــا فــوَق العشــرة ِفْعــٌل مبعــَىن َجَعْل

  .)١(اسٌم لذلك

ــــه: "قولـــــه ــار حالـ ـــ ــــةُ (و) اُألْوىل(، و)الثَّـــــاين(و) األوَّلُ : (وباعتب ) العاشـــــر(إىل ) الثَّانيـ

، إىل )الثّانيـة عشـرة(، و)الثّـاين َعَشـرَ (، و)احلاديـة َعَشـَرةَ (، و)احلادي َعَشرَ (، و)العاشرة(و

  )".التاِسعَة عشرةَ (، و)التاسَع عشرَ (

فمعنـــاه ) الثـَّـاين: (نَّ معنــاه واِحــٌد مـــن مجلــٍة علــى هــذا الَعـــَدِد، فــِإذا قُلــتَ وذلــك أل

ـاِنِع، فتَـُقـولُ 
َ
: واحٌد من اثنني، وإذا كان كذلك استعملَتُه فيما زاَد على الَعَشَرِة، لذهاِب امل

  .يف املؤنَِّث، وكذلك البواقي) احلاديَة َعَشَرةَ (يف املذكَِّر، و) احلاِدَي َعَشرَ (

  ".مصريُُمها ِمْن ثالثَِتِهَما: ، أي)ثالُث اثنْنيِ : ()٢(ومن َمثَّ ِقيل يف األوَّلِ : "هقول

ــَر  ــُه، فلــو أضــْفَتُه إىل عــدٍد أكثـَ ــا ُتِضــيُفُه إىل َعــَدٍد أَْقــلَّ ِمْن يعــين أَنّــك إذا أضــْفَتُه َفِإمنَّ

ــْن : مْنــُه، أو ُمســاٍو لــه َفَســَد املعــىن، ومنــه قولــه تعــاىل ــا َيُكــوُن ِم ــَو َم ــٍة ِإال ُه َنْجــَوى َثالَث

  )٣(.رَاِبُعُهْم َوال َخْمَسٍة ِإال ُهَو َساِدُسُهمْ 

  

                                         
ــذهب األخفـــش واملـــازين واملـــربدهـــذا  )١( ــا هـــو مبعـــىن . علـــى مـ ــاوَز الَعَشـــرَة مـ ــا ذهـــب ســـيبويه إىل جـــواز َأْن يـَُتَجـ بينمـ

، والغــرة املخفيــة ١٨١-٢/١٨٠، واملقتضــب ٣/٥٦١الِكتــاب : ينظــر). هــذا رابــُع ثالثَــَة عَشــرَ : (التَِّصــيِري، حنــو

  .٩٩-٢/٩٨، واملساعد ٢/٥٦٩
  ).التصيري(و ، وه)االعتبار األّول(يف : أي )٢(
  .٥٨/٧سورة ا�ادلة  )٣(



  

  

  

  
١٨٨  

  ".أحُدها: ، أي)ثالُث ثالثةٍ : ()١(ويف الثّاين: "قوله

يعين أنََّك ُتِضيُفُه إىل مواِفِقـه يف الَعـِدد، ألنَّ املعـىن واحـٌد منـه، فلـو أضـفته إىل أقـلَّ 

  )٢(.ثَاِلُث ثَلَثةٍ : له تعاىلَفَسد، ومنه قو ] ظ٤٥[أو أْكثـََر 

  ". على الثّاين خاّصةً ) حادي َعَشَر أَحَد َعَشرَ : (وتقولُ : "قوله

  .)٣(وذلك ملا تقدَّم

  )".تاسع تسَعَة َعَشرَ (ِإىل ) حادَي أحَد َعَشرَ : (وإْن شئَت قلتَ : "قوله

  .حبذف َعَشَر من األوَّل ختفيًفا: أي

  .)٤("فَـتُـْعِرُب اَألوَّلَ : "قوله

ْقَتِضي للِبناِء فيهِ 
ُ
  .وذلك لذهاِب التـَّرِْكيِب امل

  

                                         
  .، وهو بيان احلال)االعتبار الثَّاين(يف : أي )١(
  .َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث ثـََلَثةٍ  ٥/٧٣سورة املائدة  )٢(
ى املعــىن الثــاين علــى مــا ال ُيســتعمُل إّال علــ) العشــرة(يعــين أنّــه إذا زاد علــى : "٨٦وقــال ابــن احلاجــب يف شــرحه  )٣(

  ".تقّدم، لتعّذر املعىن األّول، فال ُيضاف إّال إىل مساويه يف الَعَددِ 
  ".فـَتـُْعِرُب اجلزَء األوَّلَ : "١٦٩ويف الكافية  )٤(



  

  

  

  
١٨٩  

  ]الُمَذكَّر والمَؤنَّث[

  ".ما فيِه عالَمُة تأنيثٍ : املؤنَّث. املذّكُر واملؤنَّث: "قوله

ــاللَّْفُظ يف حنـــو قولـــك ــارِبَةٌ : (فـ ، والتقـــديُر يف )ذِكـــَرى(و) صـــحراءُ (و) ظُلَمـــةٌ (و) ضـ

َرٌة لقولِــكَ فــإنَّ التَّــا) َعــْنيٍ (و) أُْذنٍ : (حنــو َنــة(و) أَُذيـَْنــة: (َء فيــه ُمقــدَّ ، وال يُقــدَُّر إالّ التّــاُء )ُعيَـيـْ

  .ُدوَن األَِلفِ 

ذّكُر ِخبِالِفهِ : "قوله
ُ
  ".وامل

  .ال تكوُن فيِه عالمُة التَّأنيثِ : أي

  ".التَّاُء، واأللُف َمْقُصورًة وممُدودةً : وعالَمُة التَّأنيثِ : "قوله

ُر ُمْسَتِقيمٍ )َهذي(يف ) لياءَ ا( )١(وقد َزاَد بـََعُضهم   .)٢(، وهو َغيـْ

و ) امـــرأةٍ (مـــا بإزائِـــِه ذََكـــٌر يف احليـــواِن كــــ : وهـــو حِقيقـــيٌّ ولْفِظـــيٌّ، فَـــاَحلِقيقيُّ : "قولـــه

  )".ناقةٍ (

، وال فَــْرَق بـني أن يكـوَن )َمجَـلٌ (بإزائهـا ) ناقَـةٌ (و) َرُجلٌ (بازائها ) امرأةً (وذلك ألّن 

  .)٣()َعَناقِ (ُمَقدَّرة، كـ فيه تاٌء لفِظّيٌة، أو 

  )".َعْنيٍ (و ) ظُْلَمةٍ (والّلفظيُّ خبالِفِه كـ : "قوله

ــْرَق بـَــْنيَ َأْن يكــوَن َحَيوانًــا َأو غــريَُه، كـــ  ، إذا ُقِصــَد بــِه ُمــذكٌَّر، فِإنـَّـُه )دجاجــةٍ (وال فَـ

  .ُمَؤنٌَّث لْفظيٌّ 

                                         
  .٢٤٧، واملفّصل ١٦٧املذّكر واملؤنث، البن األنباري : ينظر. وُهُم الكوفيون، وتابعهم الزخمشري )١(
وليس ذلك حبّجٍة، جلواِز أْن تكوَن صيغًة موُضوعًة للمؤنَِّث، أو تكـون اليـاُء : "٨٧يف شرحه  وقال ابن احلاجب )٢(

  )".هذه أََمُة اهللاِ : (بدًال من اهلاِء يف قولك
  ).عنق(لسان العرب : ينظر. احلرَُّة، واألُنثى من املعزِ : الَعَناقُ  )٣(



  

  

  

  
١٩٠  

  

  ".وإذا ُأْسِنَد ِإلْيِه الِفْعُل َفِبالّتاءِ : "قوله

إىل املؤنّــِث ُمطْلًقــا، وإحلــاقـُُهْم هــذه الّتــاء لإليــَذاِن ِمــْن َأوَِّل اَألْمــِر بــَأنَّ الَفاِعــَل  :أي

  .ُمؤنَّثٌ 

  ".وأْنَت يف ظاهِر غِري احلِقيقيِّ باخلَِيارِ : "قوله

ــَرتَز بقولـــه ْضـــَمِر، فإ�ـــا" ظـــاهرِ : "احـ
ُ
ـــَزُم معـــه حنـــو )١(مـــن امل ، )العـــُني أْعَجَبْتـــِين : (تـَْل

الَّـــِة علـــى كونِـــِه مؤنـَّثًـــا، فـــإنَّ صـــيغَة الضَّـــمِري الرّاِجـــِع إىل املؤنـَّــِث يف هـــذا لفـــواِت الّصـــ يغِة الدَّ

ــذَّكر
ُ
ــُه يف امل ــَزُم يف " غــِري اَحلِقيقــيّ : "بقولــه )٢(]احــرتز[و. املْوِضــِع ِمثـُْل مــن اَحلِقيقــّي، فإّ�ــا تـَْل

ـــُظ املْعــــَىن حنــــو ــتْ : (ظــــاِهرِِه وُمْضــــَمرِِه، لُيطــــاِبَق الّلْفـ ــتْ (، و)هنــــدٌ  قامــ ــــه). هنــــٌد قاَمــ : وقول

ــارِ " ـــ ــتَ : )٣(]أيْ " [باخلَِي ـــنيُ : (ِإْن ِشـــــْئَت قـُْلـــ ــين العــ ــتَ )أعَجَبْتـــ ـــــين : (، وِإْن ِشـــــْئَت قـُْلـــ أعَجَب

فيه لفِظيٌّ ال معنويٌّ، ويف لفِظِه ما ُيشِعُر بـِه فاسـتُـْغِينَ ] و٤٦[؛ وذلك ألنَّ التأنيَث )العنيُ 

  .عن إحلاِق التَّاِء يف الفعلِ 

  ".وُحكُم ظاهِر اَجلْمِع ُمْطَلًقا غري املذّكِر السَّاملِِ ُحكُم ظَاِهِر َغْريِ احلِقيقيّ : "لهقو 

: َمجْـــَع ُمـــذَّكٍر َأْو ُمَؤنـَّــٍث، يـَْعِقـــُل َأْو ال يـَْعِقـــُل، فلـــذلك تقـــولُ " ُمطْلًقـــا: "يعـــين بقولـــه

ْسِلمَاُت، واأليَّامُ (
ُ
  .لتَّاِء يف الِفْعِل، وَحْذِفها، بإثباِت ا)جاءِت الّرجاُل، والزينباُت، وامل

  

                                         
  .التاء: أي )١(
  .زيادة يقتضيها السياق )٢(
  .قتضيها السياقزيادة ي )٣(



  

  

  

  
١٩١  

أّمـــا إثباُ�ـــا فَألّ�ـــا يف املعـــىن مجاَعـــٌة، وأّمـــا َحـــْذُفها فـــَألنَّ تأنيـــَث اَجلَماَعـــِة ِمـــْن بَـــاِب 

ألنَّــُه لــو كـاَن مجــَع املــذّكِر الّســامل مل َجيُــْز " غـري املــذّكِر الّســاملِ : "وِإّمنــا قــال. التأنيـِث الَّلفظــيّ 

 
ُ
  .)١()ال الزيدون جاءت(، و)جاءِت الزيدونَ : (ْفَرَد، ال يقالُ تأنيثُُه، ملشا�ِتِه امل

  )".فعلوا(، و )فَـَعَلتْ : (وضمُري الَعاِقلَني غري املذّكر الّسامل: "قوله

فألّ�ا مجاَعٌة، فـُأِيتَ بضـمِري الواحـِد املؤنـَِّث علـى تَْأِويـِل اجلماَعـِة، وأّمـا ) فعلتْ (أّما 

 ) فَـَعُلوا(
ُ
  .ذَّكٍر َعاِقلٍ فألنَُّه َمجٌْع مل

  )".فَـَعْلنَ (، و )فَـَعَلتْ : (والّنَساُء، واأليَّامُ : "قوله

  .َفَألنَُّه َمجٌْع ملؤنٍَّث َأْو ُمذّكٍر َغْريِ عاِقلٍ ) فَـَعْلنَ (فلما تقّدَم، وأّما ) فعلتْ (أّما 

  

                                         
. هذا على مذهِب البصريَني، وأمـا الكوفيـوَن فـَُيِجيـُزوَن ّأْن يُعامـَل مجـُع املـذّكِر السَّـاِمل معاملـَة املؤنـَِّث غـِري احلقيقـي )١(

  .٣٨٩-١/٣٨٨، واملساعد ٢/١٤توضيح املقاصد : ينظر



  

  

  

  
١٩٢  

  ]المثنَّى[

ثـَـىنَّ : "قولـه
ُ
ونُـوٌن مكسـورٌة؛ ليَـُدلَّ مـا حلِـَق آِخـَرُه ألِـٌف، َأْو يـاٌء مفتـوٌح مـا قبَلهـا، : امل

  .)١("على أنَّ معه ِمثـَْلُه ِمْن ِجْنِسهِ 

ــَرتَكَة " إىل آِخـــرِهِ … لَيــــُدلَّ : "هـــذا َكَمـــا ذََكـــَرُه، وقولـــه ْشــ
ُ
تـَْنِبيـــٌه علـــى َأنَّ األمســـاَء امل

: ا، فــِإَذا قـُْلــتَ التـُثَنــَّى باْعِتبَــاِر مــا اشـرتَكْت فيــِه، ِوإّمنــا تـُثـَــىنَّ باعتبـاِر كــّل واِحــٍد ِمـْن َمــْدُلوال�

ـــا) قـُـــــْرَءآن( ـــِني َأْو ُطْهـــــَريِن، الُطهـــــًرا َوَحْيًضــ ـــــا تـَْعـــــِين بـــــه َحْيَضــ ، )٢()َجْونَـــــانِ (وكـــــذلك  ،فِإمنَّ

.                                                                            )٣(وشبُهُهما، وَهذا هو املعروُف من استقراِء ُلَغِة الَعَربِ 

  ".ِإْن كاَنْت أَِلُفُه عن واٍو، وهو ثالثيٌّ، قُِلَبْت واًوا: واملْقُصورُ : "هقول

ـــاِع  ــــان يــــــؤدِّي إىل اجتمـــ ــا، أَال تَــــــرى أَنـّـــــه كــ ـــا أِلًفــــ ـــا إىل أصــــــِلها لتعــــــذُِّر بقاِئهـــ ردُّوهـــ

  ).َعَصوين(و) َعَصوانِ : (يف حنو )٤(الّساكننيِ 

  ".وإّال فالَياءُ : "قوله

صِّـــَفِة وَجـــَب قلُبهــا يـــاًء؛ َألّ�ـــا إْن كانــت عـــن اليـــاِء وإْن مل يكــْن علـــى هــذه ال: أي

، وإْن كانَـْت َعـْن واٍو فَقـْد غُـّريْت )َمْرَميـانِ (و) فَـتَـيَـانِ : (ُرّدْت إىل َأْصِلها حنـو] ظ٤٦[فَقْد 

َّا كثـَُرْت أسُتثِقَلتْ )َملهيان: (إىل أخفَّ منها حنو
  .؛ ألنَّ حروَف الَكِلَمِة مل

ْمُدودُ : "قوله
َ
  ".إْن كاَنْت مهزتُُه َأْصِلّيًة تـُْثَبتُ : وامل

  ).جّياءآن: (وذلك لقوَِّ�ا بَأَصالتها حنو

  ".وإْن كانت للتَّأنِيِث قُِلَبْت واًوا: "قوله

                                         
ثــرييَن َبوضــع واحــٍد، فَــال ُيســّمون هــذا خــالف املشــهور عنــد النحــويني؛ فــإ�م يشــرتطون يف اجلــنس وقوعــه علــى ك )١(

  .٣/٤٢٣شرح الرضي : ينظر. َزيًدا وإْن اشرتك فيه كثريوَن ِجْنًسا
  ).جون(لسان العرب : ينظر. معاوية وحّسان بن اجلون الِكنديّانِ : اجلونان )٢(
  ".وغري ذلك) الُعمرانِ (و ) الَقمرانِ (وقد جاء : "يف ث بعده )٣(
  ".األلف وعالمة التثنية: ومها: "يف حاشية األصل )٤(



  

  

  

  
١٩٣  

  

ــُل )َصــْحراَوانِ : (وذلــك للَفــْرِق بينهــا، وبــني األصــلّيِة ْحنــو ــا ِمْث ، وُخّصــْت بــالواو أل�َّ

  .اهلمزِة يف الثـَِّقل

  ".ْجَهانِ وإالّ فالوَ : "قوله

ــــِه الَوْجَهـــــانِ : أي ــِث َفِفي ُــــُه أصـــــليًَّة، وال للّتأنيــ ــا : وإالّ َتُكــــْن مهزت اإلبقــــاُء تشــــبيًها هلـــ

ــِث، )١()ِعلبـــــاَءانِ (و) كســـــاءانِ : (باَألْصـــــليَِّة، فتقـــــولُ  ــُب َتْشـــــِبيًها هلـــــا �مـــــزِة الّتأنيـــ ، و الَقْلـــ

  ).ِعْلَباوانِ (و) كساوانِ : (فتقول

  ".َضاَفةِ وُحتَْذُف نُونُه لإلِ : "قوله

ْفــَرِد، فَكَمــا َأنَّ التنــويَن ُحيْــَذُف عنــد 
ُ
ثـَــىنَّ ِمبثَابَــِة التـَّْنــِويِن يف امل

ُ
وذلــك َألنَّ النُّــوَن يف امل

  .اِإلضاَفِة، فكذلك نوُن الّتثِنَيةِ 

  )".أَْليانِ (و ) ُخْصَيانِ (وُحِذَفْت تاُء التأنيِث يف : "قوله

، وهـو )٢()أَْليَـةٍ (و) ُخْصـَيةٍ : (ِعْنـَد التَّْثِنيَـِة ِإالَّ يف حنـو يعين أنَّ تاَء التَّْأنِيـِث ال ُحتْـَذفُ 

ا كانا على َحاٍل ال يـَْفَرتَِقاِن تـَنَــزَّال َمْنزِلـَة مـا ُوِضـَع : وإْن كان خماِلًفا للِقَياس، فوْجُههُ 
ّ
أنـُّهَما مل

  .وضًعا َأوَّالً 

                                         
  ).علب(لسان العرب : ينظر.  َعَصب الُعنق: مثىن ِعلباء، والِعْلباء: علباءآن )١(
  .على القياس) أَْلَيَتانِ (و ) ُخْصَيتان(جواَز  ٣/٤٢٦ونقل الرضي يف شرحِه . ٣/٤١املقتضب : ينظر )٢(



  

  

  

  
١٩٤  

  ]المجموع[

  ".حبروِف مفرِدِه بتَـْغيٍري ما َما دلَّ على آحاٍد َمْقُصوَدةٍ : ا�ُموعُ : "قوله

ُخيْــــرُِج حنــــو " َمْقُصــــودٍة حبــــروِف مفــــرِدهِ : "وقولُـــهُ . يـَُعــــمُّ " مــــا دلَّ علــــى آَحــــادٍ : "قولـــه

ِإشـارٌة إىل حنـو " بتغيـٍري مـا: "وقوله. ِلَما سيأيت) َمتْرٍ (، ألنَُّه ال ُمْفَرَد له حبروِفِه، وحنو )َرْهط(

ن أنــه ُمْفــَرٌد، وأَنّــه ُيْطلَــُق َمجًْعــا، ويـَُقــّدروَن الضَّــمََّة الّــيت يف ، فــإنَّ النحــويني يزُعُمــو )الُفْلــك(

  .)١()قـُْفلٍ (، والّضّمَة اّليت يف املفرد كالّضمَِّة اليت يف )ُأْسدِ (اجلمِع كالضَّمَِّة اليت يف 

  .)٢("ليس ِجبَْمعٍ ) رْكبٍ (، و )َمتْرٍ (فنحو : "قوله

ا وإْن ُأطِلَقْت على آحـاٍد، فليَسـ ْت مقُصـودًة حبـروِف مفردهـا كمـا ُقِصـَد بنحـو أل�َّ

ــا )نـََفـــرٍ (و ) رهـــطٍ (، بـــل هـــي يف وضـــعها كَوْضـــِع )رَِجـــالٍ ] (و٤٧[ ــا اتُِّفـــق أنَّ َمثَّ لفظًـ ـ ، وإمنَّ

  .مواِفًقا للْفٍظ ُيطَلُق على ُمْفَردٍ 

  ".على األَصحِّ : "قوله

ُهْم َمـــْن يقــولُ  فألنـّــه ) َمتْــرٍ : (َوْهــٌم، أّمـــا حنــو ، وُهــوَ )٣("إنـَّـه َمجْـــعٌ : "إشــارٌة إىل أنَّ ِمــنـْ

ليُل علـى ذلـك َأنَّ ) رَْكـبٍ : (اسُم ِجْنٍس، وأّما حنوُ  لـيس ِمـْن ) فَـْعـالً (فَألنـَُّه اسـُم َمجْـٍع، والـدَّ

) راكــب(مجًعــا      لـــ ) رَْكــبٌ (، و )َمتْــرة(َمجًْعــا لـــ ) َمتْــرٌ (أَبِْنَيــِة اجلُمــوِع، وأْيًضــا فِإنَّــُه لــو كــاَن 

  ).رَُكْيبٌ (ال ) رُكْيُبون(، و )ُمتَيـْرٌ (ال ) ُمتَْرياتٌ : (قاَل يف تصغِريمهالوَجَب أْن يُ 

  ".َمجْعٌ ) فـُْلك: (وحنو: "قوله

                                         
  .٢٠٤-٢/٢٠٣املقتضب : ينظر )١(
  .٣/٦٢٤اِلكتاب : ينظر. هذا على مذهب سيبويه )٢(
، ورأي الفـراء أيًضـا يف )رْكـب(و ) بـاِقر(هذا رأي األخفش والفراء يف أمساء اجلمـوع الـيت هلـا آحـاٌد مـن تركيبهـا كــ  )٣(

، وشــرح ابـــن ٣/١١٢معــاين القــرآن، للفــراء : ينظـــر). ُروم(و) متــر(أمســاء األجنــاس الــيت هلــا واحـــٌد مــن لفظهــا كـــ

  .٢/١٧٩، والفوائد الّضيائية ٥/٧٧يعيش 



  

  

  

  
١٩٥  

  .وذلك ملا تـََقدَّمَ 

  ".وهو َصِحيٌح وُمَكسَّرٌ : "قوله

وذلـــك ألنّـــه إّمـــا َأْن َيْســـَلَم بنـــاُء واِحـــِده َأْو َال، ِإْن َســـِلَم فَـُهـــَو َصـــِحيٌح، وِإالّ فَـُهـــو 

  .كسَّرٌ مُ 

ذكٍَّر وُمؤنَّثٍ : "قوله
ُ
  ".فالّصحيُح مل

مــــن ) ُســــَراِدَقاتٍ (مــــن األّول، وحنــــو ) ِســــِننيَ (هــــذا كمــــا ذكــــَرُه، وسيتَِّضــــُح أنَّ حنــــو 

  .الثَّاين

  



  

  

  

  
١٩٦  

  ]جمع المذكَِّر السالم[

مـــا حلِـــَق آِخـــَرُه واٌو مضـــُموٌم َمـــا قبَلهـــا، أْو يـــاٌء مكُســـوٌر مـــا قبلهـــا، : املـــذّكرُ : "قولـــه

  .)١("توحٌة َليُدلَّ على َأنَّ َمَعُه أكثـََر ِمْنهُ ونوٌن مف

  .وقد عرْفَت ِمْن قبُل هذه القيوَد، وُهَو يُرِيُد ِمْن جْنِسهِ 

  )".قاُضون: (فِإْن كاَن آِخرُه ياًء قبَلها كْسَرٌة ُحِذَفْت، ِمْثلُ : "قوله

ــاْلتَـَقى ســــاكنانِ )قاِضــــُيون: (وأصــــُله ــــّمُة اســــِتثـَْقاًال، فــ اليــــاُء، َو َواُو : ، ُحــــذَفِت الضَّ

اَجلْمِع، فُحِذَفِت الياُء اللتقاِء الّساكنِني، ُمثَّ قَـَلُبوا الكْسَرَة الّـيت علـى الضَّـاِد َضـّمًة، لـُيْمِكَن 

: ، فأْصــُلهُ )قاِضــنيَ : (، فــِإذا ِصــْرَت إىل الّنْصــِب واجلَــرِّ قـُْلــتَ )قاُضــونَ (النُّْطــُق بــالواِو َفَصــاَر 

  .                                                                             ا تقدَّمَ قاِضيني، َفُصِنَع به حنو م

ــــه ـــا، مثـــــــل: "قولــ ـــا مفُتوًحـــ ــا قبَلهـــ ــــَي مــــ : إْن كــــــاَن َمقُصــــــوًرا ُحــــــِذَفِت األَلِـــــــُف، َوبَِقــ

  )".مصَطَفْونَ (

ــْت )ُمْصــــَطَفُيونَ : (وأْصــــُلهُ  ــا قبَلهــــا، فُقِلبَــ ــِت اليــــاُء، وانفــــَتَح مــ أَِلًفــــا، فـــــالتقى ، حترَّكــ

األَلــُف، وحــرُف اإلعــراِب، َفُحــِذَفِت األلــُف اللتقــاِء الســاكنِني، فــإذا ِصــْرَت إىل : ســاِكنانِ 

  .فُصِنَع به ما تقدَّمَ ] ظ٤٧. [مصطَفِيْنيِ : ، وَأْصُلهُ )مصطَفْنيَ : (النَّْصِب واجلرِّ قـُْلتَ 

  ".وشرطُُه إْن كان امسًا فُمذكٌَّر َعَلٌم يـَْعِقلُ : "قوله

هـــذا اجلمــَع، لُفْقـــَداِن الـــّثالِث، وال ) َعــْنيٍ (ا كمـــا ذكــره، ولـــذلك مل ُجيَمــْع َحنْـــُو هــذ

، لعـــَدِم الَعْقـــِل، )٢(امسًـــا لَفـــرسٍ ) أْعـــَوجَ : (، لفقـــدان العلِمّيـــِة والَعْقـــِل، وال حنـــو)ثـَـــْوبٍ : (حنـــو

َع حنو    .، لوجوِد الشَّرائِط الثَّالثِ )عمروٌ (و ) َزْيدٌ (ومجُِ

) طلَحـةَ (مع أنَّ الكالَم يف املذّكِر، ليـرَفَع وْهَم َمـْن َيظُــنُّ َأنَّ حنـو" ذّكرٌ مُ : "وإّمنا قـال

  .)٣(داِخلٌ 

                                         
  .أكثـََر ِمْنهُ  -من حيث معناه -لَيُدلَّ الالِحُق مع امللحوِق على أنَّ مع مفرِدِه الواحدِ : أي )١(
  .اسم فـََرٍس كان لبين هالل تـُْنَسُب إليه األعوجّيات، وبنات أعوج: وهو فرس عدي بن أيوب، وقيل )٢(

  ).عوج(الصحاح، ولسان العرب : ينظر
ا، إّال َأنَّ ابـن كيسـان ُحيَـّرُك الـَّالم، ) طلحة(سان، فهم جييزون مجع حنو خالفًا للكوفيني، وابن كي )٣(

ً
مجع مـذكٍر سـامل

  .١/١٤٧، وشرح اجلمل، البن عصفور )٤م( ١/٤٠اإلنصاف : ينظر). طََلُحْونَ : (فيقول



  

  

  

  
١٩٧  

ــَفًة فُمــــذّكٌر يْعِقــــُل، وأالَّ : "قولــــه ، وال )أمحــــر: (مثــــل) فعــــالء -أَفْـَعــــل(وإْن كــــاَن ِصــ

، )َصــُبور(و) حَجــري: (، وال ُمْســَتِويًا فيــِه مــَع املؤنَّــِث مثــل)ســْكران: (مثــل) فَـْعَلــى -فَـْعـالن(

  ).َعالََّمةٍ : (وال بتاِء التَّأنيِث مثل

التّـْفِضـيِل هـذا اَجلْمــِع، ) أَفْـَعـلَ (هـذا اَجلْمـَع، ألّ�ــم قَـْد َمجَُعـوا ) َأْمحَـرَ (ِإّمنـا مل جيمُعـوا 

مل َجيَْمُعــــوُه هــــذا اجلمــــَع فَـْرقًــــا بينــــه وبــــَني )َســــْكَران(فَـَقَصــــُدوا الَفــــْرَق بــــني البــــابِني، وكــــذلك 

  .)١()ندمان: (حنو) فَـْعالنة -نفَـْعال(

ـــا وافَـُقـــوا بيَنهمـــا يف املفـــرِد، ملْ ُخيـــالفوا بينهمـــا يف ) صـــُبور(و) جـــريح(وحنـــو 
ّ
ـــم مل أل�َّ

  .ملكان لْفِظ التَّأنيث) عالََّمة: (وحنو). َجرَِحيات(، وال )َجرُِحيونَ : (اَجلْمِع، فَـَلْم يُقوُلوا

  ".وُحتَذُف نُونُُه لِإلضافةِ : "قوله

  .)٢(ملِثل ما ذُكر يف نوِن التَِّثَنيِة، وَقْد تقدَّموذلك 

  )".أَرِضني(و ) ِسِنني(وقد شذَّ حنو : "قوله

عـــاٍر عـــن ) أرضٍ (و ) ســـَنة(هـــذا جـــواٌب َعـــْن ســـؤاٍل ُمَقـــدٍَّر، وهـــو أْن يُقـــاَل فنحـــو 

ــَع هــذا اجلمــع  وقَــْد ُتُكّلــَف لوجــهِ . فأجــاَب بأنَّــُه شــاذٌّ ! هــذه الشــروِط، ومــع ذلــك فقــد مجُِ

ـــُذوِذ يف حنــــو  ــــا ُحــــِذَف ِمْنــــُه، ويف حنــــو  )٣()قـُلَــــة(و ) َســــَنة(الشُّ و ) َحــــرَّة(بأنَّــــُه تعــــويٌض َعمَّ

ــاَر   )٤()ِإوزَّة( ًدا َأشــــَبَه الواِحــــَد، َفَصــ ـــا ُمَشــــدَّ ــــالَُّم َحْرفًـ ـــْنيُ وال ــِت العـ ــا كانَــ ــ
َّ
بأنّــــه كــــالّتعِويِض مل

  .)٥("وفيِه تـََعسُّفٌ : "كاحملذوِف الُمه، قال الشيخُ 

  

                                         
احلســن بــن  ، وأبــو ٣/٤٤٣شــرح الرضــي : ينظــر). َســْكرانون(و) َأْمحَــُرون: (خالفًــا البــن كيســان، فهــو جييــز حنــو )١(

  .١٢٥كيسان وآراؤه 
  .من التحقيق١٩٣ص : ينظر )٢(
  ).قُلون(و) ُسُنون: (يف مجعهما على: أي )٣(

  ).قلى(لسان العرب : ينظر. عوٌد يلعُب به الصبيان: والُقَلة
  ).وِإوزون(و ) َحرَّون: (يف مجعهما على: أي )٤(

  ).حرر(لسان العرب : ينظر. الّنارِ أرٌض ذات حجارة ُسوٍد خنراٍت، كأ�ا ُأحرَِقْت ب: واَحلرَّة
  .٩١شرح ابن احلاجب  )٥(



  

  

  

  
١٩٨  

  ]جمع المؤنَّث السالم[

  ".ما ِحلَق آِخَرُه أِلٌف وتاءٌ : املؤنَّثُ : "قوله

ينِ  وال يُوجَّـُه عليــه اِإلشـكاُل حبــْذِف التَّـاء، ألّن تــاَء التَّأنْيــِث : "قـال الّســّيُد ركـُن الــدِّ

  .)١("زائدةٌ 

ـــعَ : وشـــرطُه]: "و٤٨[قولــه  بـــالواِو  ِإْن كـــاَن ِصــَفًة ولـــه ُمـــذكٌَّر، أْن يكــوَن ُمـــذكَّرُُه مجُِ

  ".والنُّونِ 

ــَع بـــالواِو والنُّــوِن، حنــو  -ســـكرى(و) أمحــرَ  -محــراء: (وذلــك إذا ْمل يُكــْن ُمــذكَّرُه مجُِ

ـــَل للمؤنـَّــِث علـــى )صـــبورٍ (و) جـــريحٍ (و) ســـكرانَ  ـــَع ُمَصـــحًَّحا بـــاأللِف والّتـــاِء جلُِع ، فَـَلـــْو مجُِ

  .املذّكِر َمزِيَّةٌ 

  . )٢()"حاِئضٍ (يكوَن ُجمَرًَّدا كـ  فإْن مل يُكْن له ُمذَكٌَّر فأالَّ : "قوله

كـان امسًـا، حلُصـوِل ذلـَك املْعـَىن ال باعتبـاِر ) حـائضٍ (وذلك ألنّـه إذا كـان ُجمَـرًَّدا كــ 

، ِإذا قَصـْدَت احلـدوَث، فــأرادوا أْن )حائضـةٌ : (احلُـُدوِث، وتَأنيثُـُه باعتبـاِر احلُـُدوِث كقولــك

يـَُفّرُقوا بـَْنيَ الَبابني
)٣(.  

َع ُمْطَلًقا وإالَّ : "قوله   ".مجُِ

ـــَع بـــاألَِلِف والتّـــاِء ُمْطَلًقـــا، ِمـــْن غـــِري َنظَـــٍر إىل َشـــْرٍط ِممـَّــا : أي وإن مل يُكـــْن ِصـــَفًة مجُِ

ــَفَة للمــذكَِّر واملؤنَّــث علــى حــاٍل ســواٍء، خبــالِف األمســاِء، فــِإنَّ لُكــّل  ذُِكــَر، وَذِلــَك َألنَّ الصِّ

ــا بابًــــا مســـتِقال� يف املــــذّكرِ  ــِت  واِحـــٍد منَهـ َعــ ـــا رابِــــٌط، َفلِـــذِلَك مجُِ ــِث، فلـــْم يُكــــن بينَـُهَم واملؤنّـ

  . واهللا أعلم. كلُّها باألَِلِف والتَّاءِ   )٤(]املؤنَّثةُ [األمساء 

                                         
  .٢٣٥الوافية  )١(
  )".حائضٍ (جمّرًدا عن تاء التأنيث كـ : "١٧٦ويف الكافية  )٢(
ــــرُدُه : "يف ث بعـــــده )٣( ــــاملعىن األول مفـ ــائض(فبـ ـــوائض(ومجُعـــــُه ) حـــ ــــرده )حــ ــاين مفـ ــــاملعىن الثـــ ومجُعـــــُه ) حائضـــــة(، وبـ

  )".حائضات(
  .٩١شرح ابن احلاجب : ينظر. األصل، وثساقطة من  )٤(



  

  

  

  
١٩٩  

  ]جمع الّتكسیر[

  )".أَْفراسٍ (، و )رَِجالٍ (ما تغيـََّر بناُء واِحدِه كـ : مجُع التَّْكِسريِ : "قوله

  .كوهو يـَُفاِرُق َمجَْع التَّْصِحيح بذل

  )".ِفْعَلهٌ (و) أْفِعَلةٌ (و) أفْـَعالٌ (و) أَفْـُعلٌ : (ومجُع الِقلَّةِ : "قوله

  .)١()"ِغْلَمةٍ (و) َأْجرِبَةٍ (و) أَثـَْوابٍ (و) أفْـُلسٍ : (وذلك حنوُ 

  ".والصَّحيحُ : "قوله

  .)٢()ُمْسِلَماتِ (و) ُمسلمنيَ : (يعين أنّه أيضاً َمجُْع ِقلٍَّة حنو

  ".ُع َكثـَْرةٍ َوَما َعدا َذِلَك مجَْ : "قوله

ــراُد بـــ
ُ
. )٣(أنَّــُه ُيْطَلــُق علــى الَعَشــرة َفَمــا ُدوَ�ــا ظــاِهراً فيــهِ ): الِقلَّــةِ (هــذا كمــا ذَكــَرُه، وامل

ــْد ُيســتَـْعَمُل كــلُّ واِحــٍد منهمــا )ثالثــِة ثيــابٍ (أكثــُر مــن ) ثالثَــُة أثــوابٍ (فِلــذلك َحُســَن  ، وَق

ـُروءٍ : موِضـَع صـاحِبِه علـى ســبيِل االسـتعارِة كقولـه تعـاىل ، )أَقْـــَراء(يف موضـع  )٤(ثـََلثَــَة قـُ

  .، وإْن مل يُكْن ِمْن لْفِظ َمجِْع الِقلَّةِ )ثالثة رجالٍ : (وتقولُ 

                                 

                                         
  :وقد مجعها َمْن قال: "ويف ث بعده )١(

  "وِفْعَلٍة ألقلِّ الجْمِع أوزانُ   بأَفْـُعٍل ثم أفْـَعاٍل وأفِعَلةٍ 

  .و٤٤عمدة ذوي اهلمم : البيت من البسيط، مل أعرف قائله، وهو بال نسبة يف
ـــَل َعـــْن ابـــن خـــروف َأّن مجعـــي الســـالمة م )٢( ـــة، وقـــال الرضـــي معقبـــاً علـــى ذلـــكوقـــد نُِق : شـــرتكاِن بـــني الكثـــرة والِقّل

-٣/٤٦٧شــرح الرضــي : ينظـر". والظـاهر أّ�مــا ملطلـق اجلمــع مــن غـري نظــر إىل القلــة والكثـرة، فيصــلحان هلمــا"

  .٥/٣٥، وتوضيح املقاصد ٤٦٨
  .٤٨التعريفات : ينظر )٣(
  .أَنُفِسِهنَّ ثـََلَثَة قـُُروءٍ َواْلُمَطلََّقُت يـَتَـَربَّْصَن بِ  ٢/٢٢٨سورة البقرة  )٤(



  

  

  

  
٢٠٠  

  ]المْصَدر[

  ".اسُم احلَدِث اجلاري على الِفْعلِ : املصدرُ : "قوله

) َويْــح: (احــرتاٌز ِمــْن حنــو" ِفْعــلِ اجلــارِي علــى ال: "وقولــه. يُعــمُّ " اســُم احلــَدثِ : "قولــه

  ]ظ٤٨. [)١()َوْيل(و

  ".وهو ِمَن الثُّالثي َمسَاعٌ : "قوله

  .)٣(إىل اثنِني وثالثَني بناًءا )٢(ويرتقي يف َعدِّ سيبويه

  ".وِمْن غريِه ِقَياسٌ : "قوله

، وكـذلك سـائرها، إالّ )اسـتخرج اسـتخراًجا(، و)أْخرََج إخراًجا: (وذلك حنو قولك

) ُمفاَعَلــــةً ): (فاَعــــلَ (، وِمــــْن )تفعُّــــالً ): (تفّعــــل(، وِمــــْن )تـَْفِعــــيًال ): (فَـعَّــــل(ُقــــوُل ِمــــْن أنَّــــك ت

  .)٤()ِفْعالالً (و ) فَـْعَلَلة): (فَـْعَللَ (، وِمْن )ِفَعاالً (و

  ".ويَعمُل َعَمَل ِفْعِلِه ماِضًيا، وغْريهُ : "قوله

  :وذلك ألمرين

ُه معىن الِفْعِل، خبـالِف اسـم الفاِعـِل، فإنّـه اسـٌم أنَّ شبَـَهُه قويٌّ، إْذ مْعَنا): أحُدمها(

ْن قاَم بالفعلَ 
َ
  .)٥(مل

ــُرتَِط فيــــِه ذلِــــَك، َألدَّى ِإىل ): الثـــاين( أنَّ املصــــدَر مل يُوَضـــْع لزمــــاٍن أْصـــًال، فَـَلــــو اشـ

  .إْبطَاِل ِإعماِل الَقِويِّ مع إعماِل الّضِعيفِ 

  ".إذا مل يُكْن مفُعوًال مطلًقا: "قوله

                                         
  ".ألنه ليس له ِفْعٌل من لفِظِه، فيعمُل عمَله: "يف ث بعده )١(
  .٥٤ – ٤/٥الكتاب : ينظر )٢(
  .٢٧٥) املفّصل(ث، نقًال من : قد ذُِكَرت هذه األبنية جمملًة يف )٣(
  .٣٧، وشرح املراح ٤٩١ – ٤٩٠، واملقرب ٥٢٣ – ٥١٤التكملة : ينظر )٤(
  .قام به الِفعُل، والسياق يقتضي ما أثبتُّه: األصل، وث يف )٥(



  

  

  

  
٢٠١  

  

ا مل يكـــن َمْنُصــوبًا بِفْعِلـــِه املـــذكوِر َمَعــُه لْفظًـــا َأْو تـَْقـــِديًرا، فــإْن كـــاْن منصـــوبًا يعــين إذ

  .، ِإْن شاَء اهللاُ تعاىل)١(بفعله فسيأيت تفصيُله

  ".وال يتقّدُم معموُلُه َعَلْيهِ : "قوله

، فكمـا أنّـه )أْن والِفْعـلِ (؛ َألنّـُه ُمقـّدٌر بــ)أعجبَـين زيـًدا َضـْربٌ : (يعـين أَنـََّك ال تـَُقـولُ 

ا موصولٌة، وكذلك هذا) أنْ (ال يتقّدُم معموُل ما بـَْعد    .َعَلْيها؛ َأل�َّ

  ".وال ُيْضَمُر فيه: "قوله

يف اســــٍم  )٢(وذلــــك ألنَّــــُه لــــو ُأْضــــِمَر فيــــِه ألدَّى إىل اَجلْمــــِع بــــني تـَْثِنَيتَـــــْنيِ َأْو َمجَْعــــْنيِ 

ســـتِحّقِهما هــو لنَـْفِســـِه، ألْمــٍر َعـــَرَض لــه ِمـــْن واِحــٍد، أو إىل إســـقاِط تـَْثِنيَــِة االســـِم ومجعِــِه امل

فاِعِلِه، وُهَو غُري مسـتقيٍم، وال يلـَزُم ذلـك يف اسـم الفاعـل وحنـوِه؛ ِإْذ لـْيَس لـه َمـْدلوٌل يـُغَـاِيُر 

ــُر، فَــِإذا ثـُـينَِّ ملْ يـُــَثنَّ إّال باعت بــار مـدلوَل فاِعِلــِه، َألنَّ الَغــَرَض فيـه الدَّاللــُة علــى الفاِعـِل ال َغيـْ

  .ِلَما تقدَّمَ  ْضَماُر يف املْصَدرِ ه اإلْضَماُر لذلك، وامتَـَنَع اإلفاِعلّيِتِه، فوَجَب في

  ".وال يلَزُم ذِْكُر الفاِعلِ : "قوله

ي اُجلْمَلــِة، فَلــْم ُحيْــَتْج إليــِه كمــا ُحيْتــاُج إليــه يف الِفْعــِل، وذلــك ألنـّـه اليقــُع أحــَد ُجــْزء

  .وما أشبه ذلك] و٤٩) [زْيًدايُعجُبين ضرٌب : (فلَذِلَك تقولُ 

  ".وجيوُز إضافُته إىل الفاِعِل، وقد ُيضاُف إىل املفُعولِ : "قوله

أعجبـــين دقُّ الثـــوِب : (الثـــاين ، ومثـــالُ )أعَجَبـــِين دقُّ الَقصَّـــاِر الثـــوبَ : (األّولِ  مثـــالُ 

  .ِف املْفُعولِ كاَن قائًما بِه، خبال  ثُ ُر؛ َألنَُّه أخصُّ بِه ِمْن حيأْكثَـ  )٣(، واألوَّلُ )القّصارُ 

                                         
  .من التحقيق ٢٠٢ص : ينظر )١(
  .٢٣٨الوافية : ينظر. تثنية املصدر وتثنية فاعلِه، أو مجع املصدر ومجع فاعلهِ : أي )٢(
  .إضافته إىل الفاعل: أي )٣(



  

  

  

  
٢٠٢  

  

  ".)١(وإْعَماُله بالّالم ِقليلٌ : "قوله

ٌر بـ ، وإَذا َدَخلـِت الـالَُّم تعـذَّر ذلـك؛ المتنـاِع )َأْن والِفْعلِ (وذلك َألنَُّه يف َعَمِلِه ُمَقدَّ

  .دخوِل الالَِّم على اَحلْرفِ 

  ".فأْن كاَن ُمطْلًقا َفالَعَمُل للِفْعلِ : "قوله   

  ) ضربتُ (منصوٌب بـ) زيدٌ (، فَـ)ضربًا زيًدا ضربتُ : (وذلك حنو قولك

  ".وإْن كاَن َبَدًال منه فَـَوْجهانِ : "قوله

، ِمـْن حيـُث قـاَم مقـاَم )َسـْقًيا(منُصـوٌب بــ) زيـد(، فــ)َسـْقًيا َزيْـًدا: (وذلك حنـو قولـك

  .)٢(ال ِمْن حيُث كونُُه َمْصَدًرا، وجيوُز أن يكوَن َنْصُبُه بالِفْعل احملذوفِ ) سَقى(

  

                                         
 – ١/١٨٩الِكتــاب : ينظــر. وابــُن السـراجهـذا علــى مـذهب ســيبويه وَمــْن تابعـه مــن البصــريني، ومنعـه الكوفيــوَن  )١(

  .٢٣٥-٢/٢٣٤، واملساعد ١٣٨ – ١/١٣٧، واألصول ١٥٣-١/١٥٢، واملقتضب ١٩٠
  .٢/١٩٢الفوائد الضيائية : ينظر. فيكوُن َنْصُبه باملصَدِر للنيابة، أو بالفعل احملذوف لَألَصالةِ  )٢(



  

  

  

  
٢٠٣  

  ]اسم الفاعل[
  

  ".ما اشُتقَّ ِمْن ِفْعٍل ملْن قاَم بِه، مبعىن احلدوثِ : اسُم الَفاِعلِ : "قوله

ــَفَة "  ملـــْن قـــاَم بـــهِ : "وقولـــهُ . يـَُعـــمُّ " مـــا اشـــُتقَّ مـــن ِفْعـــلِ : "فقولـــه ُخيـــرُِج مـــا عـــدا الصِّـ

ُخيْرُِجها" مبعىن احلدوثِ : "وقوله. املشبّـَهَة من املشتقاتِ 
)١(.  

  )".فاعلٍ (من الثالثي ا�رَّد على  وصيغُتهُ "قوله 

  .وبه ُمسّي لكثرِة الثالثيّ 

: ومــن غــريِه علــى صــيغِة املضــارِع مبــيٍم مضــُمومٍة وَكســِر مــا قبــل آخــره، مثــلُ "قولــه 

  )".ُمْسَتْخرِج(و ) ُخمْرِج(

ـــا َقصـــدوا أن يكـــوَن يف لفظـــِه مـــا ُيشـــعُر مبـــا هـــو ِمْنـــُه، َجعلـــُوه علـــى 
َّ
وذلـــك ألّ�ـــم مل

 
ُ
ــاَرَعِة، فَلَغــــرِض الفــــرِق بــــَني االســــِم صــــيغِة امل ــارِع، وأّمــــا جعــــُل املــــيِم مكــــاَن حــــرِف املَضــ ضــ

  .والفعِل، واهللا أعلم

  ".ويعمُل عمَل فعِلهِ : "قوله

  .)٢(وذلك لَشَبهِه بِه من حيُث الزِّنَُة، وداللُتُه على املصدِر، وغري ذلك

  ".بشرِط معىن احلاِل واالستقبالِ "قوله 

  .بالفعِل لفظًا ومعًىن  وذلك ليقَوى شبُههُ 

  )".ما(أو  )٣(واالعتماُد على صاِحِبِه، أو اهلمزة: "قوله

                                         
ا مبعىن الثبوت: "يف ث بعده )١(   ".أل�َّ
  ".احتماله ألحِد األزمنِة، ودخوِل الم التأكيِد عليهِ ك: "يف ث بعده )٢(
  .١٨٠الكافية : ينظر. واهلمزة: يف األصل )٣(



  

  

  

  
٢٠٤  

فالبُــدَّ ِمـــْن َحمْكـــوٍم عليــه بـــِه، وهــو إّمـــا مبَتـــدأٌ ] ظ٤٩[َفٌة يف املعـــىن وذلــك ألنَّـــُه صــ

، َأْو )مــررت برُجــٍل ضــارٍب أبــوه َعْمــًرا: (، َأْو موُصــوٌف حنــو)زيــٌد ضــاِرٌب أَبُــوُه عمــًرا: (حنــو

  ).جاءين زيٌد ضاربًا أبوه عمًرا: (ذو حاٍل حنو

ـم مل يسـتع) مـا(وإّمنا اشُرتَِط عند فـُْقداِن هذا االعتماِد َأْن ختُلَفُه اهلمـزُة أو  وا لمَأل�َّ

مـــا ذاِهـــٌب (، و)أَقـــائٌم الزَّيـــدانِ : (اِلّصـــَفَة قائمـــًة مقـــاَم الِفْعـــِل إالَّ يف َهـــذيِن املوِضـــَعْنيِ، حنـــو

  . )١(َ)أَخَواك

، من غري اعتمـاٍد، ولـيس مبسـتقيٍم، )قائٌم الزيدانِ : (أَنّه جيوزُ  )٢(وقد َزَعَم األْخَفشُ 

، أّمـــا القيــــاُس فــــألنَّ وقـــوَع اســــِم الفاعــــل مبعـــىن الِفْعــــِل علــــى ملخالَفـــِة القيــــاَس واالســــتعمالَ 

ماُل فـألنَّ خالِف القياِس، إِذ األْصُل أْن ُيْستَـْعَمَل كلُّ واِحٍد منهما يف معناه، وأّما االسـتع

  .َفِصيحٍ  ذلك مل ُيستَـْعَمْل يف كالمٍ 

  ".َفِإْن كاَن للَماِضي وَجَبِت اإلضاَفُة معًىن : "قوله

ــِت اإلَضـــافُة ألنَّـــُه إذا مل يُكـــْن  ـــَبِه اللَّْفظـــي فلـــْم يـَْعَمـــْل، وِإّمنـــا وَجبَـ وذلـــك لَعـــَدِم الشَّ

ــِت   َعَمــــٌل، وُقِصــــَد إىل ذِْكــــِر مْفُعولِــــِه، ُأضــــيَف إِليــــه )٣(]لــــه[ ـــائِر اَألْمســــاِء، وكانــ ــا يف سـ كمــ

  .)٤(اإلَضافُة معَنِويًَّة لفواِت شْرِط الّلْفِظّية، على ما تقدَّم

  ".)٥(ِخالًفا للكسائي: "قوله

َلـــُه يف احلــاِل، واالســـِتْقَباِل، ولــيس مبســـتقيٍم؛ ملخالفـــِة ثْـ فأنّــه يُعِملُـــُه للماضــي مِ : أي

  .القياَس الذي ذكرناه، واالستعمالَ 

                                         
  .١٢٦-١/١٢٥، واألصول ١٦٥– ١/١٦٤كتاب ال: ينظر )١(
  .٣/٤٨٦، وشرح الرضي ١/٥١٢د صتاملق: ينظر )٢(
  .ث: ساقطة من األصل، وهي يف )٣(
  ).ا�رورات(يف باب : أي )٤(
  .١٤٢، واإليَضاح العضدي ٨٤، وُمجل الزجاجي ١٨٥معاين القرآن، له : ينظر )٥(



  

  

  

  
٢٠٥  

زيـــٌد : (و قـــوهلممعمـــوٌل آخـــر، فبِفْعـــٍل ُمَقـــدٍَّر، وذلـــك حنـــ )١(]لـــه[كـــاَن   فـــأنْ : "قولـــه

  )".ْرَمهًا أمسِ ُمْعِطي عمٍرو دِ 

ــال الشـــيخ. وهـــو ممـــا احـــتجَّ بـــه الِكســـائي ـــَرُه مـــن املفُعـــوِل الثَّـــاين فإنـَّــُه : "قـ ومـــا ذََك

ْرَمهًــــا، وإذا كــــان ذلــــك أعطــــاه دِ : ِه اســــُم الفاِعــــِل، فتقــــديرهوٌب بِفْعــــٍل ُمَقــــدٍَّر دلَّ عليــــَمْنُصــــ

ُحمَْتِمًال، َوُهَو ثابٌت يف ُلغَـِتِهْم إمجاًعـا، ومـا ذكـره ُحمَتِمـٌل غـُري ثابـٍت، فاملصـُري ِإىل مـا ذكرنـاه 

  .)٢("هو الَوْجهُ 

  ".فإْن َدَخَلِت الّالُم استوى اجلميعُ : "قوله

أبــوه ] و٥٠[مــررُت بالّرُجــِل الّضــارِب : (يعــين املاضــَي واحلــاَل واالســتقباَل، فتقــولُ 

ــــك ملــــا تقـــــدَّم يف املوصــــوالِت ِمــــْن أَنـّــــه )اليــــوَم، أو غـــــًدا: (، كمـــــا تقــــولُ )زيــــًدا أَْمــــسِ  ، وذل

َمْوُصوٌل، وَأْصُله أْن يوَصَل ُجبْمَلٍة ِفْعِليٍَّة، وإّمنا ُسِبَك الِفْعـُل باسـم الفاِعـِل ألْمـٍر استحسـاِينٍّ 

، فجَرى َجمَْرى الِفْعلِ    .لْفِظيٍّ

، )علــيمٍ (، و)ِمْضــَرابٍ (، و)َضــرُّوبٍ (، و)َضــّرابٍ (َع منــه للُمَبالغــِة كـــوَمــا وِضــ: "قولــه

  ".، مثُلهُ )َحِذرٍ (و

ِم، فتُقــولُ  َزيْــٌد َضــرَّاٌب أبــوه : (يعــين مثــَل اســِم الَفاِعــِل علــى حســِب التَّفِصــيِل املتقــدِّ

  ).اِب عمًرا أمسِ َمَرْرُت بزيٍد الّضرّ (، و)عْمًرا اآلَن َأْو غًدا

ْت هِذِه الصيَغُة، وإْن فاَت ما ذُِكَر ِمـَن الّزنَـِة؛ ألنَّ فيهـا مـن معـَىن املباَلغـِة وإّمنا َعِملَ 

  .)٣(ْفظيّ ما يـَُقوُم َمقاَم ذلك الشَبه اللّ 

                                         
  .١٨٠الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )١(
  .٩٤شرح ابن احلاجب  )٢(
  )"إنَُّه لِمْنَحاٌر بـََوائَكَها: (ومنه. َضُروٌب بنْصِل السَّْيِف ُسوَق ِسمانها: قال: "يف ث بعده )٣(

  : ، وعجزه٨٨) غاية املطالب(ديوانه : أليب طالب، يف َصْدر بيت من الطويل،): األّول(

  .إذا أرملوا زادًا فإّنك عاِقرُ 

  .٢٨٦، واملفّصل ١/١١٢كتاب ال: ينظر. قوٌل عن العرب): اآلخرو (



  

  

  

  
٢٠٦  

  

  ".واملثىنَّ وا�موُع مثُلهُ : "قوله

الزيــدون (، و)الزيــداِن َضــارباِن عمــًرا: (مثــُل اســِم الَفاِعــِل يف الَعَمــِل، كقولــك: أي

  .، كما تقدَّمَ )ًرا اآلَن أو غًداضاربوَن َعمْ 

  ".وجيوُز َحْذُف النُّوِن مع الَعَمِل والّتعريِف ختفيًفا: "قوله

  :يعين يف مثل قوله

  )١(يأتِيهْم ِمْن ورائنا وََكفُ   الَحاِفُظو َعْورََة الَعِشيرِة ال 

ـــَلُة، َفُخفَِّفـــْت حبـــْذِف النُّـــوِن، ت ـــا ُنِصـــَب بـــِه طالـــِت الصِّ
ّ
شـــبيًها بنـــوِن وذلـــك ألنّـــه مل

  :يف قوله) الَّذينَ (

  )٢(ُهُم الَقْوُم ُكلُّ الَقْوِم يا ُأمَّ خاِلدِ    وإنَّ الَّذي حاَنْت بَفْلٍج دماؤُهمْ 

  

                                         
، ولَرُجــٍل مــن )احلاشــية( ١١٥ديوانــه : البيــت مــن املنســرح، وهــو خمتَلــٌف يف نســبِتِه، فهــو لقــيس بــن اخلطــيم، يف )١(

مجهـرة أشـعار العـرب : ، ولعمرو بن امرئ القيس اخلزرجي، يف٢٩٩، واإلْفَصاح ١/١٨٦الكتاب : األنصار، يف

  .من ورائنا َنَطفُ : ، ويف الكتاب برواية٢٣٧

ــافظو عـــورةَ : "والشـــاهد فيـــه قولـــه إذ أعمـــل اســـَم الفاعـــل مـــع حـــذف نونـــِه، فنَصـــَب املفعـــول بعـــده، وذلـــك " احلـ

  .للتخفيف
ـــه )٢( ــــل، لألشــ ــــن الّطويــ ــــت مـ ــــلي، يفالبيـ ــــن ُرميلـــــة النـَّْهشـ ــــرّية : ب بــ ــــة البصـ ــــاب ١/٢٦٩احلماســ ، ١/١٨٧، والكتــ

  .١/٦٧، واملنصف ٤/١٤٦واملقتضب 

  .للتخفيف) الذين(إذ حذَف النوَن من " إنَّ الَّذي: "والشاهد فيه قوله



  

  

  

  
٢٠٧  

  ]اسم المفُعولُ [

  ".ما اشُتقَّ من ِفْعٍل ِلَمْن وَقَع علْيهِ : اسُم املفُعول: "قوله

ـــ: "وقولـــه. يـَُعـــمُّ " مـــا اشـــُتقَّ مـــن ِفْعـــلٍ : "قولـــه  )١(]ُخيْـــرِج عنـــه بـــاقي" [َع عليـــهملـــْن وَق

  .املشتَـقَّات

  )".َمْضُروب(كـ) مفُعولٍ (وِصيَغُتُه من الثُّالثي على : "قوله

  .وبه ُمسَِّي لَكثرِة الثُّالثي يف كالِمهم

ــــَل آِخــــرِه،  : "قولــــه ــارِع مبــــيٍم مضــــُموَمٍة، وفــــتح مــــا قَـْب َضــ
ُ
ــريِِه علــــى صــــيَغِة امل ــــْن غــ وِم

  )".ُمسَتْخرَج(و) ُخمْرَج(كـ

  .وإّمنا فُِتَح ما قَـْبَل آِخرِِه، ألنَُّه كذلَك يف ُمَضارِِعهِ . هذا كما ذََكَرهُ 

زيْــٌد ُمْعطَــى ُغالُمــه : (وأَمــرُُه يف الَعَمــِل، واالشــرتاِط كــأْمِر اســم الَفاِعــِل، مثــل: "قولــه

  ]ظ٥٠)". [درمهًا

  .)٢(هذا كما ذكره، وكلُّه َقْد ُفِهمَ 

  

                                         
يُعـــمُّ " ِفْعــلٍ ومــا اشـــُتقَّ مــن : "فقولــه: "مــا بــني املعقــوفتني مطمـــوس يف األصــل، وإثباتــه يقتضـــيه الســياق، ويف ث )١(

  ".ُخيْرُِجها" ملن وقَع عليه: "وقوله. املشتقات، وخيرج ما ليس مبشتقٍ 
  ".وُهو كما ذكره يف اإلعماِل واالشرتاِط يف اسم الفاِعل: "ويف ث )٢(



  

  

  

  
٢٠٨  

  ]الّصفة المشّبهة[

  ".ما اشُتقَّ من فَـْعٍل الزٍم ِلَمْن قَاَم بِه مبْعَىن الثُّبوتِ : َفة املشبـََّهةُ الصِّ : "قوله

َي، " الزمٍ : "وقولــه. يـَُعــمُّ " مــا اشــُتقَّ ِمــْن ِفْعــلٍ : "قولــه ُخيــرُِج َعْنــُه اســَم الفاعــِل املتَـَعــدِّ

مـاِن واملكـاِن ونظائَرمهـا  ِممّـا ُخيرُِج عنه اسـَم الزَّ " ِلَمْن قَاَم بهِ : "وقوله. واسَم املْفعوِل املتَعدِّيَ 

، َفإنّـه ُمْشـَتٌق ِمـْن )قـاِئمٍ (ُخيرُِج اسَم الفاعِل الـالّزم كــ" مبعىن الثُُّبوتِ : "وقوله. اشُتقَّ ِمْن ِفْعلٍ 

  .ِفْعٍل الزٍم، وِلكّنه ليس على معىن الثبوت، بل على معَىن اُحلُدوثِ 

ـــَماع، كــــوصـــيغُتها ُخمَاِلَفـــٌة ِلصـــيَغِة اســـِم الَفاِعـــ: "قولـــه ) َحَســـنٍ (ِل علـــى َحَســـِب السَّ

  )".شِديدٍ (و) َصْعبٍ (و

ــا أَتَــْت علــى  )١(هــذا كمــا ذَكــَرُه، ومل يــأِت منهــا علــى قيــاٍس إالَّ األلــواُن واحلَِلــى فإ�َّ

  .، وشبِههِ )٢()أدَعجَ (و) أسَود(و) أبيضَ (كـ) أَفْـَعلَ (

  ".وتـَْعَمُل َعَمَل ِفْعِلها: "قوله

ــن غــــري َشــــْرٍط يف ا: أي ــا مــ ــرتاِطِه، وأّمـــ ــــا َمبْعــــَىن الثُّبـــــوِت، َفالَوْجــــَه الشــ لّزمـــــان؛ أل�َّ

  .االعتماُد فال ُبدَّ منه

ـــا مضـــافًا أْو : "قولـــه ــَفُة بـــالّالِم أو جمـــرََّدًة ومعموُهل وتقســـيُم َمســـائِِلها أْن تكـــوَن الّصـ

ٌع ومنصـوٌب وجمـروٌر، بالّالِم َأْو جمرًَّدا عنهما، فهذِه ِستٌَّة، واملعموُل يف كّل واِحـٍد منهـا مرفـو 

  ".صارت مثانَِيَة َعَشرَ 

  .هذا كما ذكره، وهو واِضحٌ 

                                         
  )".أجذم(والعيوب كـ: "يف ث بعده )١(

  ).حلي(لسان العرب : ينظر. وهي اِلّصَفة والصورة): احلِْلَية(مجع : واحلَِلى
ِة بياِضها، وقيل: الّدَعج )٢(   ).دعج(لسان العرب : ينظر.  األْسَودُ : من الّرجالِ ) األْدَعجُ : (سواُد العني يف ِشدَّ



  

  

  

  
٢٠٩  

  ".َفالرَّْفُع على الَفاِعلّيةِ : "قوله

  .وذلك هو األْصُل يف إعماِهلا، إْذ التـَْقَتِضي إالَّ َمْرُفوًعا كِفْعِلها

  ".)١(والنَّْصُب يف املعرفة تشبيًها باملفعولِ : "قوله

ــا أَ 
ّ
الَعَمـِل، واســُم الفاعـِل ُيضــاُف  )٢(]الفاعــل يف[ْجـَروُه ُجمــَرى اسـم وذلـك ألنـَُّهـْم مل

إىل معمولِــــِه املنصــــوِب، قَصــــُدوا التَّْخِفيــــَف باإلَضــــاَفِة هــــا ُهنــــا، َفَشــــبـَُّهوا مرفوَعــــُه بــــاملْفُعوِل 

َمُروا فيـه َلْفـَظ َمـْن فَنَصُبوُه لَِتِصحَّ اِإلضافُة ِإلْيِه، وَجَعُلوا الصَِّفَة يف الّلْفـِظ لغَـْريِِه، فلـذلك َأْضـ

  .َجرى عليه، على ما سيأيت

  .)٣( "ويف الّنكرِة على التَّْمييزِ : "قوله

، ومـــنهم َمـــْن )٤(إنَّ النَّْصـــَب يف اجلميـــِع علـــى التَّْشـــِبيِه بـــاملْفُعولِ : ومـــنهم مـــن يقـــولُ 

ــدٍ : "قــال الشــيخ. )٥(الّتمييــزِ ] و٥١[إنَّ النَّْصــَب يف اجلميــع علــى : يُقــولُ  ، إْذ مل ولــيس جبّي

  .)٦("يـَْثُبْت يف كالِمهم متييٌز منصوٌب وهو َمْعرِفةٌ 

  ".واجلرُّ على األَضاَفةِ : "قوله

ا تقّدم
َ
  .)٧(وذلك مل

  ".ثالثةٌ ) َحَسٌن َوْجِههِ : (وتفصيُلها: "قوله

  .بالّرفِع والّنْصِب واخلفضِ : أي

                                         
  .٤/١٦٢، واملقتضب ١/٢٠١الِكتاب : ينظر )١(
  .ث: ما بني املعقوفتني مطموس يف األصل، وهو يف )٢(
  .١/١٣٤، واألصول ٤/١٦١املقتضب : ينظر. هذا مذهب البصريني )٣(
  .٢/٢٠٥، والفوائد الضيائية ٣/٥٠٩شرح الرضي : ينظر )٤(
شـــرح : ، وُنســـب إىل الكـــوفيني، يف ٦/٨٥شـــرح ابـــن يعـــيش  : ُنســـب هـــذا الـــرأي إىل أيب علـــي ومـــن تابَعـــُه، يف )٥(

  .٣/٥٠٩الرضي  
  .٩٧شرح ابن احلاجب  )٦(
  ".ِمْن َقْصِد الّتْخِفيفِ : "يف ث بعده )٧(



  

  

  

  
٢١٠  

  )".َحَسُن الوِجِه◌ُ : (وكذلك: "قوله

  .بالّرفِع والّنْصِب واخلَْفضِ : أي

  )".َحَسٌن َوْجٌهً◌◌ٍ (و: "قوله

ــَفُة  ــَعٌة، والّصــــفُة ُجمَــــرََّدٌة، ويــــأيت ِمثـُْلهــــا والّصــ ــِب واخلفــــِض، فهــــذه تســ بــــالّرفِع والّنصــ

  .بالّالم

  )".اَحلَسُن وْجِهه: "(قوله

  .بالّرفع والّنصِب واخلفضِ : أي

  )".اَحلَسُن الوْجُهَ◌◌ِ : "(قوله

  .بالّرفِع والّنصِب واخلفضِ : أي

  )".َسُن َوْجٌهٍ◌◌ً احلَ : "(قوله

  .بالّرفع والّنصب واخلفض: أي

  )".اَحلَسُن َوْجهٍ (و) اَحلَسُن وجِههِ : (ُممَْتِنَعاِن، ومها )١(اثناِن منُها: "قوله

أمَّا األّولُ 
فَألنّـه ِإَضـاَفُة  )٣(فـألنَّ اإلَضـافَة لفظيَّـٌة، ومل تُِفـِد التَّْخِفيـَف، وأمَّـا الثّـاين )٢(

  .ٍة، وذِلَك عْكُس ُصْنِع إَضاَفِتِهمْ َمْعرَِفٍة ِإىل َنِكرَ 

  )".َحَسٍن وجِههِ : (واخُتِلَف يف: "قوله

  أّ�ا مشتِمَلٌة على إضاَفِة  )٥(، وَقْد توهََّم بـَْعُضهم)٤(وَأْكثـَُر النَّاِس على إَجاَزِ�ا
  

  

                                         
  .١٨٣الكافية : ظرين. منهما: يف األصل )١(
  .حني تكون الصَِّفُة بالّالم مضافًة إىل معموهلا املضاف إىل ضمِري املوُصوفِ : أي )٢(
-٢/٢٠٦الفوائـد الضـيائية : ينظـر. حني تكون الصفة بالالم مضافة إىل معموهلـا ا�ـرد عـن الـالم والضـمري: أي )٣(

٢٠٧.  
على قبٍح يف ضرورِة الشعِر، والكوفيون جييزو�ا بـال قُـبح يف ) حسٍن وجِههِ : (فسيبويه وسائر البصريني جييزون حنو )٤(

  .٣٢٩، وشرح الوافية ١/٤٢٧، وكشف املشكل ٢٩٥، واملفصل ١/١٩٩الِكتاب : ينظر. الّسعة
  .و٧٧) خمطوط(شرحه جلمل الزجاجي :  ، يف)ابن بابشاذ(وهو  )٥(



  

  

  

  
٢١١  

عـــامٌّ  -لـــو ُســـلَِّم لـــه ذلـــك–، وُهـــَو غـــُري ُمســـتقيٍم؛ ألنـَّـه )١(]فمنَـَعهـــا[الّشــْيِء إىل نـَْفِســـِه، 

، كما يف    ).كّل الّدراهمِ (و ) خامتٍَ حديدٍ (ُأِضيَف إىل خاصٍّ

  ".َأْحَسنُ  )٢(والبواقي ِمَن املسائل ما كاَن فيِه ضمٌري واِحدٌ : " قوله

  .وذلك َألنَُّه َحَصَل فيه ما حيتاُج إليِه ِمْن غِري زِياَدٍة وال نـُْقَصانٍ 

  ".َحَسنٌ  )٣(وما كان فيه َضمريانِ : "قوله

ــادَة وذلـــ ــادِة ضـــمٍري، وهــــو ُمْســـتَـْغٍن بأَحــــِدمها، وملْ يـُْقـــَبْح، ألنَّ زيــ ــا فيــــِه ِمـــْن زيــ ك ملـ

  .الضَِّمِري ال ختُِلُّ بهِ 

  ".وما ال ضمَري فيه قبيحٌ : "قوله

ْحَتاِج إليه، كما يف الّصَفاتِ 
ُ
  .)٤(وذلك لُعُروِِّه عن الضَّمِري امل

  ".َفهي كالِفْعلِ  ومىت َرفَـْعَت �ا َفال َضِمَري ِفْيها،: "قوله

َمـَرْرُت بِـَرُجَلْنيِ َحَسـٍن : (وذلك َألنّه ال يُكوُن مرَفوعاِن لعاِمٍل واِحٍد، فلذلك تقـولُ 

  برجلِني َحَسنَـٍة ] ظ٥١[َمرْرُت (، و)ِبرَجاٍل َحَسٍن وُجوُهُهمْ (، و)وُجوُهُهما

، ملْ ُجيــْز )وُهُهمْ برجــاٍل َحَســِنَني وُجــ: (، ولــو قـُْلــتَ )َحُســَنتْ : (، كمــا تقــولُ )جاريتُـُهمــا

  .)٥(، وقد تقدَّم)ِحَساٍن وُجوُهُهم: (خبالف

، وُجتَمعُ )٦(وإالَّ ففيها ضمُري املوُصوفِ : "قوله   ".، فُتؤنَُّث، وتُثىنَّ

                                         
  .ث: ساقطة من األصل، وهي يف )١(
الوجــَه، اَحلســُن وجهــًا، اَحلَســُن الوْجــِه، حســٌن الوجــَه، حســٌن الوْجــِه، َحَســٌن وْجهــًا،  احلســنُ : وهــذه املســائل هــي )٢(

  .٢٤٥، والوافية ٥٠٥-٣/٥٠٤شرح الرضي : ينظر. حسٌن وجهٌ 
  .٣/٥٠٦شرح الرضي : ينظر. َحَسٌن وجَهُه، وحسٌن وجِهِه، واحلسُن وجَههُ : ومسائله هي )٣(
) الوجـه(احلسُن الوجُه، وحسُن الوجُه، وحسٌن وجـٌه، واحلسـن وجـُه، برفـع : وذلك يف أربِع مسائلَ : "يف ث بعده )٤(

  ".فيها
  ).النعت(يف موضوع : أي )٥(
  .وإْن مل ترَفْع بالّصفة املشّبهِة، بل نصْبَت أو َجَرْرتَ : أي )٦(
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مررُت برجلني َحَسنَـْنيِ وجوَهُهمـا، وبرجـاٍل َحَسـِنني وجـوَههم، : (وذلك حنو قولك

  ).وبرُجلني َحَسنَـْنيِ جاريتَـُهما، َحَسَينْ جارِيِتِهَماأْو َحَسَين وجوِهِهَما، وَحسِين وجوِهِهم، 

يـَْنيِ ِمْثُل اَلصَِّفِة فيما ذُِكرَ : "قوله   ".واسُم الفاعِل واملْفُعوِل غُري املتعدِّ

  .، فيُجوُز فيِه ما جاَز يف اَلّصَفةِ )مضروبٌ (و) حاِسنٌ : (َوذلك حنو

ــَب واخلَْفـــَض اللَّـــَذيْ  ــاَز واِلّســـرُّ فيـــِه َأنَّ النَّْصــ ـــا َجــ ــَفِة ِإمنَّ ِن تكثّــــرْت �مـــا َمَســـاِئُل الّصــ

ــَفِة باســـِم الفاعـــِل يف ذلـــك، فتشـــبيُه اســـِم  ــاَز َتْشـــِبيُه اَلصِّـ ـــِإذا جـ لَشـــَبِهها باســـِم الَفاعـــِل، ف

  .الفاِعِل َأْجَدُر، وَكَذِلَك اسُم اَلمْفُعولِ 
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  ]اسم التفضیل[

  ".على غريِهِ  )٢(ملوُصوٍف ِبزِيادةٍ ما اشُتقَّ ِمْن ِفْعٍل : )١(اسُم التـَّْفِضيل: "قوله

. ُخيرُِج عنه اسَم الزماِن واملكـانِ " ملْوُصوفٍ : "وقوله. يُعمُّ " ما اْشُتق ِمْن ِفْعلٍ : "قوله

  .يـُْفِصُلُه َعمَّا عداه ".ِبزيَادة على غريِهِ : "وقوله

  )".أَفْـَعلُ (وُهَو : "قوله

  ).َشرٍّ (و) َخْريٍ : ( َما جاَء ِمْن حنوإالّ على هِذِه الصِّيَغِة، ِإالَّ  يعين أنّه ال يكونُ 

  ".وشرطُه أْن يـُبـَْىن ِمْن ثالثيٍّ ُجمَرٍَّد لُيْمِكَن البناءُ : "قوله

، ومـــا )اْســـَتْخرَجَ (و ) َدْحـــرَجَ (هـــذا كمـــا ذكـــره، أَال تـــرى أنَّـــك لـــو َذَهْبـــَت تَبـــين مـــن 

  .)٣(ىنِإْن َحَذْفَت َفَسَد املعمع احملاَفَظِة على حروِفهما مل ُميكْن، و ) أَفْـَعلَ (أشبَـَهُهما، 

  ".لغريه) أفْـَعلَ (يَس بَلْوٍن، والَعْيٍب، ألنَّ ِمنهما ل: "قوله

لغــِري التفِضــيِل، وذلــك َأنَّ بــاَب األلــواِن والُعُيــوِب جــاءْت فيــِه الّصــَفاُت علــى : أي

) أفْـَعـلَ (ْفِضـيِل ألُلْـِبَس بــالتـَّ ) أفْـَعـلُ (يادِة على غريِِه، فلو بُـِينَ منهـا من غِري اعتباِر الزّ ) أفْـَعلَ (

  .الذي ليس للتفِضيل

  )".زيٌد أَْفَضُل النَّاسِ : (مثل: "قوله

                                         
: رِّفاً، ُحيْتَــَرُز مـن حنـووله شروٌط مخسٌة أْن يكـون لـه ِفْعـٌل َخمُْصـوٌص، ثالثـي، وأْن يكـوَن متَصـ: "يف حاشية األصل )١(

  )".ماَسرّ : (، وأن ال يكون نفيًا، حيرتز من حنو)كانَ : (، وأْن ال يكوَن ناِقصًا، حيرتز من حنو)لْيسَ (
  .١٨٥الكافية : بالزيادة، ينظر: يف األصل )٢(
  .٤/٩٧الِكتاب : ينظر )٣(

ـــْت أو كثــــرْت،  الّتفضــــيل مـــن كــــل ) أَفْـَعـــلَ (ونُِقـــَل عــــِن األخفـــِش واملــــربد جـــواز بنــــاء  ــد قّل فعـــل ثالثــــي حلقتـــه زوائــ

  .٣/٥١٦، وشرح الرضي ٦/٩٢شرح ابن يعيش : ينظر). انفَعلَ (، و )افتَـَعل(، و )استْفَعل(كـ
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  .هذا مثاُل َما َمجََع الشَّْرَطْنيِ 

ــرُه]: "و٥٢[قولــه  ــهِ  )١(فــإْن ُقِصــَد َغيـْ ــَل إلْي  هــو أَشــدُّ : (ه، مثــلوِ ، وحنــ)َأَشــدَّ (بـــ ُتوصِّ

  )".ىمنه استخراًجا، وبياًضا، وَعمً 

ــَت يعــين أَ  ِمــْن ِفْعــٍل َيِصـــحُّ ) أفْـَعــلَ (نّــك ِإَذا َقَصــْدَت التـَّْفضــيَل يف هــذِه املعــاين، بـَنَـْي

  .بناؤه منه، ُمثَّ تأيت مبَصاِدِر تلَك األفعاِل فتنِصُبها على الّتمييِز، لَِتحقُِّق َمْعَىن التَّْمييزِ 

  ".وقياُسه للَفاِعلِ : "قوله

 ): أحُدمها: (وذلك ألمرين
َ
أنّـه يف ): واآلَخـرُ . (ْعَىن كالصِّـَفة، وهـي للَفاِعـلِ أَنَُّه يف امل

  .األكثِر ِلالَّزِِم، فَـَلْو ُجِعَل للَمْفُعوِل لَبِقَي َأكثُر األفْـَعاِل َعرِيًّة َعْنهُ 

  )".َأْشَهرَ (، و)أْشَغلَ (، و)أْلَومَ (، و)َأْعَذرَ : (وقْد جاَء للَمْفُعوِل مثلُ : "قوله

  .)٢(كثريًا، وَمْشُغوٌل، وَمْشهوٌر كذلك  َمْعُذوٌر كثريًا، وَمُلومٌ : أي

  ".مالّ أو ُمَعّرفًا بال) ِمنْ (ا، أو بـُمَضافً : وُيستَـْعَمُل على أَحِد ثالثِة َأْوُجهٍ : "قوله

يـاَدِة علـى غـريِه، فقَصـُدوا إىل ذِْكـِر الغـْريِ ليُــَوّىف مـا وذلـك ألنَّ الغـرَض اإلتيـاُن بـِه للزّ 

  .)٣(يقتضيه معناه

أْن تـُْقَصــَد بــِه الزيــاَدُة  -وُهــَو األكثـَــرُ  –أحــُدمها : يَف فَلــُه معنيــانِ فــإذا ُأِضــ: "قولــه

  )".زيٌد أْفَضُل الناس: (على َمْن ُأضيَف إليه، فُيشتَـَرُط َأْن يكوَن منهم، ِمْثلُ 

وذلك لتحُصَل الشِّرَْكُة بني اجلميِع يف املعىن؛ لذْكرِِه معهم، ومتييـزِِه بالتفضـيِل بِـذِْكِر 

ـرَْكة غـُري  ،)أَفْـَعل( َضـاِف ِإلْيـِه التنـاُقُض؛ ألنـَُّه داِخـٌل ِمـْن ِجَهـِة الشِّ
ُ
وال يـَْلَزُم ِمْن دُخوِلـِه يف امل

  .داِخٍل فيه ِمْن ِجَهِة التـَّْفِضيلِ 

                                         
  .َغْري الثُّالثي: أي )١(
  .٢٩٧املفصل : ينظر". مسروٌر أْكثـَُر، وهو قليل: أي) أنا َأَسّر �ذا منك: (ومنه قوهلم: "يف ث بعده )٢(
: ، ومثالـه بــالالم)زيـٌد أفَضـُل مـن عمـرٍو): (ِمـنْ (، ومثالـه مــع )زيـٌد أْفَضـُل النـاس: (فمثـال املضـافِ : "دهيف ث بعـ )٣(

  )".زيٌد األفضل(
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ُهْم بإَضاَفِتِهْم إَِلْيهِ )يوُسُف أْحَسُن ِإخوتِهِ : (فال جيوز: "قوله   ".؛ خلروِجِه َعنـْ

ُمَضاٌف إىل ضمريِه، فَـُعلِـَم أَنـَُّه لـيس فـيهم، أَال ) ِإخوةً ( وحتقيُقُه َأنَّ . هذا كما ذكره

  .من ُمجلِتِهم) يوسفُ (، مل يكن )جاءين ِإخوُة يوُسفَ : (ترى أَنََّك إذا قـُْلتَ 

  ".أْن تـُْقَصَد بِه زيادٌة ُمْطَلَقٌة، وُيَضاُف للّتوضيحِ : والثاين: "قوله

  .)١(ال للتفضيل على املضاِف إلْيِهمْ : أي

  ].ظ٥٢)" [يوُسُف أْحَسُن إخوتِهِ : (فيُجوزُ " :قوله

وذلــك ألنَّ الغـــرَض لـــْيَس مــا تقـــدَّم ِمـــْن َقْصــِد اِلّزيـــاَدِة علـــى َمــْن ُأِضـــيَف إليـــِه َحـــىتَّ 

  .ُيشتَـَرط أْن يكوَن َأَحَدهم

طَابقُة ِلَمْن ُهَو َلهُ  )٢(وُجيوُز يف اَألّولِ : "قوله
ُ
  ".اإلفراُد، وامل

) املطابَقــةُ (لــذكِر املفضَّــل عليــِه َمَعــُه، وأّمــا ) ِمــنْ (ه أشــَبَه الــذي بـــَفألنَّــ) اإلفــرادُ (أّمــا 

  .فألنَُّه خالَفُه يف جميِء اإلَضاَفِة، اليت هي ِمْن خواصِّ األمساِء، فَجرى َجمَْرى االسمِ 

  ".، واملَعرَُّف بالّالِم، فالُبدَّ من املطابقةِ )٣(وأّما الثّاين: "قوله

ــال لَقْطِعـــِه عنـــه وعـــن لْفـــِظ ) ِمـــنْ (الّم بـَُعـــَد َعـــْن َشـــَبِه مـــا ُأيت بــــوذلـــك ألنَّ املعـــرََّف بـ

َضاُف باملعَىن الثَّاين
ُ
  .َمْوِضِعِه يـَُقوُم مقاَمُه، وكذلك امل

  ".ُمْفَرٌد ُمذَكٌَّر ال َغيـْرُ ) ِمنْ (والّذي بـ: "قوله

  .وذلك ألنَُّه جاٍر َجمراُه يف اإلفرادِ 

  )".ِمْن َعْمٍروزيٌد اَألْفَضُل : (فال جيوزُ : "قوله

                                         
َنِصــيُب َأْشــَعُر (، إْذ لــيس فــيهم َعــْدٌل ســوامها، و)النــاِقُص واألشــجُّ أعــدال بــين مــروان: (كمــا نقــولُ : "يف ث بعــده )١(

هـو ) نصيبُ (هو عمر بن عبد العزيز، و) األشجُّ (هو يزيد بن الوليد بن عبد امللك، و )الناقصُ )". (َأْهِل ِجْلَدتِهِ 

-١/٣١٠، واألغـــاين ٧/١١٧، ٦/٥٩٥تــاريخ الطــربي : ينظــر. نصــيُب بــن ربــاِح مـــوىل عبــد العزيــز بــن مـــروان

٣١١.  
  .اسم التفضيل املضاف باعتبار الزيادة على من ُأضيف إليه: أي )٢(
  .ضاف الذي يُقصد بِه زيادٌة مطلقةٌ اسم التفضيل امل: أي )٣(



  

  

  

  
٢١٦  

َفضَّـــِل عليـــِه، وَقـــْد ُعِلـــَم أنَّ الـــّالَم تُِفيـــُد ) ِمـــنْ (وذلـــك َألنـَُّهـــْم مل يَـــْأُتوا بــــ
ُ
إالَّ لِبَـَيـــاِن امل

ا للَعْهِد، فَـَلْم يُكْن للجمِع بينَـُهَما معًىن    .ذلك، أل�َّ

  ُ)".َزْيٌد أْفَضل(وال : "قوله

  .ليه يف الَفْضلِ وذلك ألنَُّه ال يـُْفَهُم َمِن الَِّذي زاَد ع

  ".إالّ َأْن يـُْعَلمَ : "قوله

  .)١(يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى: ، وقوله تعاىل)اهللاُ أكربُ : (وذلك حنو قوهلم

  .)٢("وال يـَْعَمُل يف ُمْظَهرٍ : "قوله

  .وذلك َألنَّه َلْيَس َلُه ِفْعٌل مبعَناُه يف الزِّياَدِة، فَـَلْم يـَْعَمْل لذلك، خبالِف ما تقدَّم

ــَفةً [إالَّ إذا كــــان : "قولــــه ــاِر  )٣(]ِصــ لشــــيٍء، وُهــــَو يف املعــــىن ِلُمَســــبٍَّب ُمَفضَّــــٍل باعِتَبــ

ما رأيُت رُجًال أْحَسَن يف عيِنِه الُكْحـُل منـه يف : (األوَِّل على نفِسِه باعتبار َغْريِه َمْنفي�ا مثل

  ".)٤()عِني َزْيدٍ 

ـــ. هــذا كمــا ذكــره وهــو يف املعــىن ِصــَفٌة ملســبَِّبِه وهــو ، )َرُجــلٍ (جــاٍر علــى ) أْحَســنُ (َف

َعـْنيُ (ُمَفضٌَّل باعتباِر الرَُّجـِل علـى نـَْفِسـِه باعتبـاِر َغـْريِ الّرُجـِل، وهـو ) الكحلُ (، و)الكحلُ (

  .حال َكْوَن هَذا التَّفِضيِل منِفي�ا) زيدٍ 

                                         
  .٢٠/٧سورة طه  )١(

  :وقول الفرزدق: "ويف ث بعد اآليةِ 

  ".بيتاً دعاِئُمُه أعزُّ وَأْطولُ   ِإنَّ الذي َسَمَك السماَء بنى لنا

  .٢/٧١٤ديوانِه : البيت من الكامل، للفرزدق، يف
الكتـــاب  : ينظـــر). مـــررُت برُجـــٍل خـــرياً منـــه أَبُـــوهُ : (الوقـــد حكـــى ســـيبويه لغـــًة رديئـــًة يف جـــواِز رفـــِع الظـــاهِر، فيقـــ )٢(

٢/٣٤.  
  .١٨٧الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )٣(
  .٣/٢٤٨، واملقتَضب ٢/٣١الكتاب : املسألة الُكْحِلّية يف: ينظر )٤(



  

  

  

  
٢١٧  

  ".َحُسنَ : ألنَُّه مبعىنَ ]: "و٥٣[قوله 

ن يف عينِـِه الكحـُل ُحْسـَنُه يف عـِني زيـٍد، فقـِوَي ما رأيُت رُجًال َحُسـ: يعين َأّن املعىن

  .لذِلك

ــــه ـــْنيَ  )١(مـــــَع أنـَُّهـــــْم لـــــو َرفَـُعـــــوا لَفَصـــــُلوا: "قول ومعمولِـــــِه بـــــأْجَنِيبٍّ، وهـــــو ) أْحَســـــنَ (بـَــ

  )".الُكْحلُ (

حيِنئــٍذ مبتــدأٌ، وال جيــوُز الَفْصــُل بــِه بـَــْنيَ عاِمــٍل ومعمولِــِه ولــْو ) الُكحــل(وذلــك ألّن 

  .لرَجَع الضمُري إىل غْريِ مذكورٍ ) منه(َقدَّمَت 

  )".أحَسَن يف عيِنِه الُكْحُل من َعْنيِ زْيدٍ : (وَلَك أْن تقولَ : "قوله

  .يعين أّن لك فيما بعد املرُفوِع عبارًة أْخَصَر ِمْن تلك، واملعىن على ما كاَن عليهِ 

َها الُكْحلُ ما رأْيُت كعِني زي: (وإْن َقدَّْمَت ذِْكَر الَعْنيِ قـُْلتَ : "قوله   )".ٍد أْحَسَن ِفيـْ

ـــَل  ــىن قَـْب م املفّضـــَل َعليـــِه يف املعـ ــارًة ثالثـــًة، وهـــي أْن تُقـــدِّ ، )أفْـَعـــلَ (يعـــين أّن لـــك عبـ

ــا  ــَد املرُفــوِع، وَجــاَزْت هــِذِه املْســأََلةُ، وإْن مل يُكــْن فيهــا َفْصــٌل ظــاِهٌر؛ أل�َّ ــا بـَْع فَتْســتَـْغِين َعمَّ

ٌم أَْيًضا على تقديِر َرْفِع  فَـْرُعها، وألنَّ الَفْصَل فيها   ).َأْحَسنَ (ُمَقدَّ

  : مثل: (قوله

  كواِدي الّسباِع ِحيَن ُيْظِلُم واديا  َمَرْرُت على واِدي السِّباِع وال أَرى

  )٢("وأْخوَف إالَّ َما َوَقى اهللاُ ساريا                                                                                     أَقلَّ بِه رْكٌب أتـَْوُه تَئيَّةً 
  

                                         
  .١٨٧الكافية : ينظر. فصلوا: يف األصل )١(
، وحتصــيل ١٧٢وشــرح أبيــات ســيبويه، للنحــاس ، ٢/٣٢الكتــاب : البيتــان مــن الطويــل، لســحيم بــن وثيــل، يف )٢(

  .٣/٢٣٤، وارتشاف الضرب ٧٧٥-٧٧٤شرح عمدة احلافظ : ، وبال نسبة يف٢٤٦عني الذهب 

، وقـد تقـّدم ذكـر املفضـل )ركـبٌ (فـاعًال وهـو ) أقلَّ (إذ رفع بأفْـَعَل التفضيل " أقلَّ به ركبٌ : "والشاهد فيهما قوله

  .٤٥٥-١/٤٥٤النكت : ينظر). أيت كعني زيٍد أحَسَن فيها الكحلُ ما ر : (، وهذا من قبيل)أَفْـَعلَ (قبل 



  

  

  

  
٢١٨  

يعــين َأنَّ هــذه املســألَة الثالِثَــَة ِمثْــُل مــا أنشـــَدُه ســيبويه ِمــْن هــَذيِن البيتــِني، َألنّــه قـــْد 

مـا رأيـُت كعـني زيـٍد أْحَسـَن فيهـا : (فكـان مثـَل قولـك) أَفْـَعلَ (تقدَّم ذِْكُر املفّضِل عليه قبَل 

ِصــَفٌة ملْفُعــوِل ) أََقــلَّ (، فـــ"وال أرى كــواِدي الســباع أقــلَّ بــِه رَكــبٌ : "، فكــذلك قولــه)حــلُ الك

بالعبــارة  )١(، ولــو َعبـَّــْرتَ )َأْحَســنَ (ارتفــاَع الُكْحــِل بـــ) أَقَــلّ (فاِعــٌل مرتِفــٌع بـــ) رَْكــبٌ (، و)أرى(

ـباعوال أرى واِديًــا أقــلَّ بــِه رْكـٌب أَتـَــْوُه منــه بــواِدي : (األوىل لُقلـتَ  ، ولــو َعبـَّــْرَت بالعبــارة )السِّ

  ).وال أرى واِديًا أَقلَّ به رْكٌب أتوه ِمْن وادي الّسباع: (الثانية لُقْلتَ 

قَــْد ] ظ٥٣[إّمـا َمْصـَدٌر علـى أْصـِلِه؛ ألّن اإلتيـان ) تئيّـةً (و: "قـال يف شـرح املفصـل

: ا َمْصــَدٌر يف َمْوِضــِع احلــاِل، أيبتوقُّــٍف وَحتَــبٍُّس، وَقــْد يُكــوُن بغــريِه، وإّمــ: يكــوُن تِئيَّــًة، أي

  .)٢("ُمتَـَوّقِفَني َمتَـَلبِّثنيَ 

ين ـــيُِّد ركـــُن الـــدِّ ـــلّ (متييـــٌز عـــن ]: َوتِئيَّـــةً : "[وقـــال السَّ َعْطـــٌف علـــى ) َأْخـــوفَ (، و)أََق

. )٣( )"َســَرى(، َأْو متييــٌز مبعــىن )َأْخــوفَ (َمْنُصــوٌب بأنَّــُه حــاٌل َعــْن ضــمِري ) ســاريا(، و)أقَــلّ (

  .أْعَلم واهللاُ 

  ]الِفْعل[

  ".ما َدلَّ على معًىن يف نـَْفِسِه مقِرتٍن بَأَحِد األزِمَنِة الثَّالثةِ : الِفْعلُ : "قوله

: وقولـــه. ُخيْرُِجـــُه عـــن احلَـــْرفِ " يف نفِســـهِ : "وقولـــه. يـَُعـــمُّ " مـــا دلَّ علـــى َمْعـــًىن : "قولـــه

  .ُخيْرُِج عنه االسمَ " ُمْقَرتٍِن بأحِد األزمنة الّثالثَةِ "

ـــا ـــى  ومـ ـــا َوَرَد علــــى عْكِســــِه وَرَد علـ َوَرَد علــــى َطــــْرِد االســــم وَرَد علــــى عْكِســــِه، ومـ

  .واهللا أعلم.  )٢(، واجلواُب كاجلوابِ )١(َطْرِدهِ 

                                         
  .غريت، وهو حتريف: يف األصل )١(
  .١/٦٦٣اإليضاح يف شرح املفصل  )٢(
  .٢٥٤الوافية  )٣(



  

  

  

  
٢١٩  

وِمــْن خواّصــِه دخــوُل قَــْد، والّســني، وســوَف، واجلــوازِم، وحلــوِق تــاِء التأنيــِث : "قولــه

  )".فَـَعْلتُ ): (تاء: (ساكَنًة، وحنو

ا فيهــا ِمــْن تقريــِب املاضــي مــن احلــاِل، وذلــك معــًىن َخيْــَتصُّ بالِفْعــِل، فِلمــ) قــدْ (أّمــا 

فألنـَُّه ال َجـْزَم ) اجلـوازمُ (َفألنـَُّهمـا موُضـوعاِن لتقريـِر االسـتقباِل، وأمَّـا ) الّسُني وسـوفَ (وأّما 

لِفْعـِل مؤنـٌَّث، فـألنَّ وْضـَعها لتَـُدلَّ علـى أنَّ فاِعـَل ا) تاُء التأنيث السـاكنةُ (يف األمساِء، وأَمَّا 

ا قالَ  ا ختـَتصُّ باالسـم، وأّمـا حنـو " ساكنةً : "وإمنَّ ، )فَـَعلْـتُ ): (تـاء(احرتاًزا من املتحرَِّكِة، فإ�َّ

  .)٣(ويْعِين بِه الضمائَِر املرُفوَعة البارَزَة؛ فألنَّ األمساء ال مرفوَع بارٌز فيها ِلَما تقدَّمَ 

                                                                                                                     
، فهــو )بــاب اســم الفاعــل(، و)بــاب الغبــوق(ومــا وَرَد مــن االعــرتاض علــى حــدِّ االســِم باعتبــاِر طــرِدِه كـــ: "ويف ث )١(

واألفعـاِل غــِري املتصــرِّفِة، ) املضــارع(ا علـى َحــّد الفعــل باعتبـاِر عكِســِه، ومــا وَرَد علـى عكــِس االسـِم كـــوارٌد هـا ُهنــ

  ".ورَد على طرِد الفعِل، واجلواُب كاجلوابِ 

، فـََتجعُلُه مبتدًأ، وجتعل املبتـدأ خـربَُه، و) كلّ (أْن تضيَف لفظ ) الطَّْرد(املراُد بـ املبتـدأُ  أْن ُجيعـلَ ) العكـس(ِإىل احلدِّ

  .٣٩-١/٣٨شرح الرضي : ينظر. خرباً، واخلُرب مبتدأً مع بقاِء النفي واإلجياِب حبالِه، وهذه عبارُة املنطقيني
  .١٠٠شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
  .من التحقيق ٢٠١ص  : ينظر )٣(



  

  

  

  
٢٢٠  

  ]الفعل الماضي[

  ".على َزماٍن قَـْبَل َزَماِنكما دلَّ : املاضي: "قوله

ــــه ــــى زمــــــانٍ : "فقولــ ــــه. يُعــــــمّ " مــــــا دلَّ علــ ــــكَ : "وقولــ ـــاَل " قبــــــل زمانِــ ُخيــــــرُِج عنــــــه احلـــ

  .واالستقبالَ 

  ".وهو مبينٌّ على الفتحِ : "قوله

: وإّمنا ُبِين على حرَكٍة ألنّـُه ُمْشـِبٌه للُمَضـارِع مـن حيـُث قياُمـه مقـاَم االسـِم يف قولـك

ْعــَرَب بُــِينَ علــى حرَكــٍة؛ تـَْنبيًهــا بــذلك علــى )ضــاربٍ (َع ، َمِوْضــ)زيــٌد َضــَربَ (
ُ
، فلّمــا أشــَبَه امل

َبِه، وُخصَّ بالَفْتِح ألنَُّه َأَخفُّ احلركاتِ    .الشَّ

َتَحرِّكِ ] ظ٥٤[َمَع غِري : "قوله
ُ
  ".)١(الضَِّمِري املرُفوِع امل

اجتمـاِع أَْربَـِع  ، ُسـّكَن آخـرُه كراَهـةَ )٢()ضرْبنَ (، و)ضربـَْنا(، و)ضرْبتُ : (وذلك حنو

: وقولـه). َضـرَبِين : (إحرتاٌز مـن حنـو" املرُفوعِ : "وقوله. ُمَتحرَّكاٍت ِفيَما ُهَو كالَكِلَمِة اَلواِحَدةِ 

  ).ضربا: (احرتاٌز ِمْن َحنْو" املَتحرِّكِ "

  ".والواو: "قوله

ــا )فَـَعُلـــوا: (وذلـــك حنـــو قبَلـــُه، كمـــا يف ، ُضـــمَّ لَغـــَرِض ُجمَاَنَســـِة َحـــْرِف الِعلَّـــِة حلركـــِة مـ

  ).ضربا(و) َضَرَبِين : (قولك

                                         
للفــاعلني، ) نـا(اعـِل، والضــمُري تــاُء الف: وضـمائُر الرفـِع املتحركــُة الـيت يُبــَىن معهـا الفعــُل املاضـي علـى الســكوِن هـي )١(

  .ونوُن النسوةِ 
  .وضرْبتَ : يف األصل )٢(



  

  

  
٢٢١  

  ]الفعل المضارع[

َضارعُ : "قوله
ُ
  )".نََأْيتُ (َما أشبَه االسَم بأَحِد ُحروِف : امل

ُخيْـرُِج املاِضـَي، ألنـَّه )" نأيـتُ (بأحـِد ُحـروِف : "وقولـه. يـَُعمُّ " ما أشبَه االسمَ : "قوله

  .مل ُيْشِبِه االسَم بذلك

  ".لوقوِعِه ُمْشَرتًكا، وختِصيِصِه بالّسِني َأْو َسْوف: "قوله

ــتَ تَـ  َصــــُلَح ) يضــــِربُ : (ْبيِــــٌني للِجَهــــِة الــــّيت �ــــا أْشــــَبَه االســــَم، أَال تــــرى أنـّـــك إَذا قـُْلــ

، فِإنـَُّه )َرُجـلٌ : (ختصَّـَص، كمـا أَنـََّك إذا قـُلْـتَ ) َسَيْضـِربُ : (للحاِل، واالستقباِل، فِإذا قُلـتَ 

  .بيَنك وبَني املخاَطبِ خّصْصَتُه باملْعُهوِد ) الرجلُ : (صاِلٌح لذاِت زيٍد وَعمٍرو، فإذا قـُْلتَ 

  ". فاهلمزُة للمتَكّلم ُمْفَرًدا: "قوله

  ).أَنَا أقومُ : (وذلك ْحنو

  ".والّنوُن لُه َمَع غريِه: "قوله

، ويــدُخُل فيــِه الواِحــُد املعظّــُم، ألنّــه ِإّمنــا يــتكلَُّم َعْنــُه وَعــْن )حنــُن نقــومُ : (وذلــك حنــو

  .غريِِه يف الَغالب

  ".بِ والّتاُء للُمَخاطَ : "قوله

  .، وكذلك البواقي)أْنَت تُقومُ : (، وذلك حنو)١(على اختالِف أحواِلهِ : أي

  ".وللمؤّنث واملؤنَّثتِني َغْيَبةً : "قوله

  ).مها تفعالنِ (و ) هي تـَْفَعلُ : (وذلك حنو

  ".والياُء للغائب غريِمهَا: "قوله

                                         
، َأْو جمموًعا: أي )١(   .٢/٢٣٤الفوائد الضِّيائية : ينظر. ُمذكًرا كان املخاطُب أو مؤنـّثًا، ُمْفرًدا، أو مثىن�



  

  

  
٢٢٢  

  .البواقي ، وكذلك)هو يَفَعلُ : (، وذلك حنو)١(غِري املؤنثِة واملؤنَّثتنيِ : أي

َضاَرَعِة مضموٌم يف الرُّباعي مفتوٌح فيما ِسَواهُ : "قوله
ُ
  ".وحرُف امل

، ألنّه َأَخفُّ احلرَكاِت، وإّمنا ُضمَّ الرُّبَـاعيُّ َخـْوَف الِتَباِسـِه بـالثُّالثّي، )٢(وأصُله الفتحُ 

ــارِع  ــَت يف ُمَضـ ـــالفتِح، ويف ) َيْضـــِربُ ): (َأْضـــَربَ (َأَال تـــرى أنـَّــك ِإذا قـُْلـ ــارع ب ) َضـــَربَ (ُمَضـ

الرُّبــاعيِّ  )٣(]ُمَضــارعُ [الرُّبــاعي، وُخــصَّ ] ظ٥٤[َكــَذِلَك، َملْ يـُْعَلــْم أَُمَضــارُع الثُّالثــّي هــو أَم 

  .بالضَّمِّ النَّه أََقلُّ، فُجِعَل الضَّمُّ لألقلِّ، ألنَُّه أثـَْقُل، َوتُرَِك الَفْتُح لألْكَثِر، َألنُّه َأَخفُّ 

  .)٤("ن الِفْعِل َغيـْرُهُ وال يـُْعَرُب م: "قوله

  .، على ما تقدَّمَ )٥(وذلك لعَدِم ِعلَِّة اِإلْعَراِب، َوِإّمنَا أُْعِرَب هذا لَشَبِهِه باالسم

  ".ِإذا مل يّتصْل به نوُن تأكيدٍ : "قوله

؛ ألنَُّه لو أُْعِرَب على مـا قبـَل النُّـوِن الْلتُـِبَس َمـْن ُهـَو لَـُه، ولـو )يضرَِبنَّ : (وذلك حنو

  .ِرَب على النُّوِن لكاَن ِإْعَرابًا على َما َأْشَبَه التـَّْنِوينَ أُعْ 

                                         
ــــده )١( ـــو: "يف ث بعـ ـــــة الغائبـــــِة حنــ ـــوُع املؤنّث ــــاه، وجمموُعـــــه، وجممــ ـــذّكُر، ومثنـ ــــرُد املــ ـــو املفـ ــــرب:(وهــ ــــربان(، و)يضـ ، )يضـ

  )".يضرْبنَ (، و)يضربون(و
: ينظــر. علـى لغــة أهـل احلجــاز، ويف لغــة غـريهم ُيكســر حـرف املضــارعة إال اليــاء، ِإذا كـاَن املاضــي مكُسـور العــني )٢(

  .٤/١٤وشرح الرضي ، ١١١-٤/١١٠الِكتاب 
  .١٠١شرح ابن احلاجب : ينظر. ساقطة من األصل، وث )٣(
هذا يصدق على مذهب البصريني، أما َمذهب الكوفيني فَـال، ألّن األمـر عنـدهم معـرب جمـزوُم، كمـا سـيأيت بيانـه  )٤(

  ).فْعل األمر(يف موضوع 
َضــارَِع ُمْعــَرٌب باألَصــاَلِة ال للمشــا�ة، وذلــك هــذا علــى مــذهب البصــريني، بينمــا ذهــب الكوفيــون إىل أنَّ الفعــَل ا )٥(

ُ
مل

  .١٥٥-١٥٣، والتبيني )٧٣م ( ٢/٥٤٩اإلنَصاف : ينظر. ألّنه تدخله املعاين املختلفة واألوقات الطويلة
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  .)١("وال نُوُن َمجٍْع ُمؤنَّثٍ : "قوله

؛ ألنّـه لـو أُْعـِرَب باحلرَكـاِت، لكـاَن علـى خـالِف قياِسـِه، ولـو )يضرِْبنَ : (وذلك حنو

  .ع ُخمَالَفِة َأَخواتِهِ أُْعِرَب بالنُّوِن ألدَّى إىل اجلْمِع بني َضِمريَْيِن، أو نُونـَْنيِ مَ 

  ".َرْفٌع وَنْصٌب وَجْزمٌ : وإعرابُهُ : "قوله

  .وال يدُخُل فيه جرٌّ المتناِع معاين عوامل اجلرِّ فيِه، َفُجِعَل اجلزُم ِعَوًضا منه

َخاطَـِب املَؤنـَّثِ : "قوله
ُ
: فَالصَِّحيُح ا�رَُّد َعْن ضمٍري بَارٍز مرُفوٍع للّتْثِنَيِة واجلْمـِع، وامل

  )".َيْضِربُ : (الضَّمَِّة والَفْتَحِة والسُّكوِن، مثلب

ــُع بالضَّــّمِة، ويـُْنَصــُب بالفْتحــِة، وُجيْــَزُم بالسُّــكوِن، حنــو: أي ، و )هــو يضــِربُ : (يـُْرَف

  ).ْمل يضِربْ (، و )َلْن يضِربَ (

تَِّصـُل بـه ذلـك: "قوله
ُ
و  ،)يضـربونَ (، و )َيْضـرِبَانِ : (بـالّنوِن، وَحـْذِفها، مثـل: )٢(وامل

  )".َتْضرِبنيَ (

، و )لــن يضــربا(، و )يضــربانِ : (، حنــو)٣(يُرفَــُع بــالنُّوِن، ويُنَصــُب وْجيــَزُم حبــْذِفها: أي

وإّمنا أُْعِرَب هذا بالنُّوِن، َألنَُّه َواَفَق ُصوَرَة التَّْثِنَيِة واَجلْمـِع يف . ، وكذلك اَألِخريَانِ )مل يضربا(

مـن َحيْـُث جـاَء الضَّـِمُري فيـه بـارًزا ) َيْضـرِبُونَ (و) ِيْضـرِبَانِ (بــ فِلشَبِههِ ) َتْضرِبنيَ (االسم، وأَمَّا 

  .َحْرَف ِعلَّةٍ 

                                         
وذهــب ابــن درســتويه وابــن طلحــة  -كمــا ذكــر الرضـي  –وبنـاء املضــارع املّتصــل بنــون النســوة هـو مــذهب اجلمهــور  )١(

ٌر َمنَــَع مــن ظهـــورِِه مــا َعــَرض فيــه مـــن والسُّــِهيلي إىل  أّن املضــارَع معــرٌب مـــع نــوِن النُّســوِة واإلعــراب عنـــدهم ُمقــدَّ

، ٤/١٩، وشـــرح الرضـــي ١٧٧-١/١٧٥، وشـــرح الكافيـــة الشـــافية ١١٠نتـــائج الفكـــر : ينظـــر. الّشـــبه باملاضـــي

  .٧ومنهج الّسالك 
  .الضمُري البارُِز املرفوعُ : أي )٢(
ــا هـــي دليـــُل هــذا علـــى مــذهِب ا )٣( جلمهـــور، وذهـــب األخفــُش وابـــن درســتويه إىل أنَّ هـــذه النُّـــوَن ليســت إعرابًـــا، وإمنَّ

ٍر قبل األلِف والواِو والياءِ    .١/٤٢٠ارتشاف الضََّرب : ينظر. إعراٍب مقدَّ
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  ".بالضَّمَِّة تقديًرا، والفتَحِة لْفظًا، واحلْذفِ : واملْعَتلُّ بالواِو والياءِ : "قوله

ــُع بالضَّــمَِّة تقــديًرا، َويُنْ◌َصــُب بالفَ : ، َأيْ )يرمــي(و ) يغــزو: (وذلــك ِمثْــلُ  ْتَحــِة يـُْرَف

، وُجيْـــَزُم باحلــذِف، ألنـّــه إذا مل جيــِد اجلـــازُم )١()قــاضٍ (لفظًــا، وذلِـــَك ملِثْــِل مـــا ذُِكــَر يف بـــاِب 

  .َحَذَف اَحلْرفَ ] و ٥٥[احلرَكَة 

  ".بالضَّمَِّة والَفْتَحِة تقِديًرا، واحلذفِ : واملْعتلُّ باأللفِ : "قوله

يًرا، ويُنَصُب بالفتَحِة تقديًرا، ملثل مـا يُرَفُع بالّضمَِّة تـَْقدِ : ، أي)َخيَْشى: (وذلك حنو

  .، وجيزُم باحلذِف ِلَما تقّدمَ )٢()عصا(ذُِكَر يف 

  )".يـَُقوُم زْيدٌ :(ويـَْرَتِفُع إَذا جترََّد ِعِن الّناِصِب واجلازِِم، حنو: "قوله

َضارِع، َوُهَو كونُُه ُجمَرًَّدا عِن الَعَواِمِل اللّ 
ُ
  .)٣(ِفظيَّةِ ِإشارٌة إىل َعاِمِل َرْفِع امل

                                         
  .من التحقيق١١ص: ينظر )١(
  .من التحقيق١١ينظر ص )٢(
العامل هـو وقوعـه موقـع االسـم، وذهـب الكسـائي إىل أّن عامـل هذا مذهب الفراء، بينما ذهب البصريون إىل أّن  )٣(

معــاين القــرآن، : ينظــر. الرفــع هــو حــرُف املضــارعة، وذهــب ثعلــب إىل أنّــه رُفــع ملضــارعته االســم، واملختــار األّول

، ومغـــين ابـــن فـــالح )٧٤م ( ٢/٥٤٩، واإلنصـــاف ٢١٦-٢١٥، واللمـــع ١٠-٣/٩، والكتـــاب ١/٥٣للفـــراء 

١/١٥٥.  



  

  

  
٢٢٥  

  ]نواصب المضارع[

، و )حـىتَّ (ُمَقـدَّرًة بـَْعـَد ) أنْ (وبــ). َكـيْ (و ) ِإَذنْ (و ) لَـنْ (و) أنْ (ويـَْنَتِصُب بـ: "قوله

  )".َأوْ (، وَ )الَفاءِ (اُجلُحوِد، و ) المِ (كي، و ) الم(

�ـا  )٣(اخلمَسـةِ  َأنَّ النَّْصـَب بـَْعـَد هـذهِ  )٢(، وِعْنـَد الُكـوفّيني)١(هذا مـذَهُب الَبْصـرِّينيَ 

ُر ُمْسَتقيمٍ . أَنـُْفِسها   .)٤(وُهَو َغيـْ

  .)٥("َوَأْن َتُصوُموا، )أُرِيُد َأْن ُحتِْسَن ِإيلَّ : (، ِمْثلُ )َأنْ (فـَ : "قوله

َلَها ِفْعُل    ).َظنٍّ (وال ) ِعْلمٍ (وهي تـَْنِصُب ُمَتحتًِّما بَشْرِط َأْن ال يَقَع قَـبـْ

َخفََّفــُة مـن الثِّقيلـِة، وَلْيَســْت هـِذه، ِمثْـلُ  )الِعْلـمِ (والـيت بـَْعــَد : "قولـه
ُ
َعِلْمــُت : (هـي امل

  .)٦()"أْن سيقوُم، وأْن ال تقومُ 

  .وسيأيت حتقيُق الَقْوِل فيها إْن شاَء اهللاُ تعاىل

َها الَوْجَهانِ ) الّظنِّ (واّليت تـََقُع بـَْعَد : "قوله   ".ِفيـْ

َنــةٌ َوَحِســُبوا َأالَّ َتكــ: وذلــك َحنْــُو قولــِه تعــاىل قُــرَِئ بالنَّصــِب علـــى أنَّ  )٧(وَن ِفتـْ

ا ُخمَفََّفةٌ ) أنْ (   .َمْصَدرِيٌَّة، وبالّرْفِع على َأ�َّ

  ".)١( فَـَلْن َأبـَْرَح اَألْرضَ : مثلُ ) لنْ (و: " قوله

                                         
  .٢٢٠، واللمع ١٥٥-٢/١٤٧، واألصول ١٦، ٧-٣/٦لكتاب ا: ينظر )١(
ــــر )٢( ـــ ــــل : ينظــ ـــ ــــاب احلُلــ ـــ ـــاف ، و ٩١كتــ ـــ  ، )٨٢م ( ٥٩٣، )٧٩م( ٥٧٥، )٧٦م( ٥٥٧، )٧٥م ( ٢/٥٥٥اإلنصـــ

  .٨٠-٣/٧٧، واملساعد ٢٠-٧/١٩وشرح ابن يعيش 
  .أي اخلمسة األخرية، وسيأيت احلديث عن كّل واحدٍة منها )٣(
  ".…هذه اخلمسة أّما حرف جرٍّ أو حرف عطفٍ  وذلك َألنَّ : "يف ث بعده )٤(
ٌر َلُكمْ . ٢/١٨٤سورة البقرة  )٥(   َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
  .٣٠-٢/٢٩، واملقتضب ١٦٧-٣/١٦٦الِكتاب : ينظر )٦(
  .٥/٧١سورة املائدة  )٧(

، واملفيـد ٢٤٧السـبعة : ينظـر. أبو عمـرو، ويعقـوب والكسـائي وخلـف، وقـرأ بنصـبه البـاقون) أّال تكونُ (قرأ برفع 

  .٢/١٩٢، والنشر ٢٢٥يف القراءات الثمان 



  

  

  
٢٢٦  

  .وهي تنِصُب ُمطْلًقا

  .)٢("وَمْعَناها نـَْفُي املستَـْقَبلِ : "قوله

َنهمــا وبـَــْنيَ  ــا آَكــُد منهــا تقــولُ أَ ) ال(َواْلَفــْرُق بـَيـْ ــْدَت قُلــتَ )ال أبـْــرَحُ : (�َّ : ، فــإذا أكَّ

  .)٣()لْن أَبـْرَحَ (

َلهـــا، وَكـــاَن الِفعـــُل مســـتْقَبًال، ) ِإذنْ (وَ : "قولـــه إذا ملْ يعَتِمـــْد مـــا بعـــَدَها علـــى َمـــا قَـبـْ

  )".إذْن َتْدُخَل اجلَنَّةَ :(مثل

، )أَنَـا إذْن ُأْحِسـُن ِإلْيـكَ : (َحنـوْ  هذاِن َشْرطَاِن، فـإْن ُفِقـَد أحـُدُههما َبطَـَل النَّْصـُب،

يف ) أظنُّـكَ (، ألنَّ )إَذن أظُنَُّك كاِذبًا: (على ما قَـبـَْلها، وحنو) ِإذنْ (َألنَّه قِد اَعَتمَد َما بْعَد 

  .معىن احلالِ 

ــْن قــاَل : ومعناهــا
َ
 ٥٥) [إذن ُأُحْســَن ِإلْيــكَ ): (أَنــا آتيــكَ (اجلَــواُب واجلَــَزاُء، تقــوُل مل

  .، وجزاٌء على إتيانِهِ )أَنَا آتِيكَ (جواٌب لَقْوله ) ِإَذْن ُأْحِسَن ِإلْيكَ : (كفَـَقْولُ ] ظ

  ".وإذا وقعْت بـَْعَد الواِو والفاِء فالوْجَهانِ : "قوله

َوِإًذا ال : هذا كمـا ذَكـَرُه، إالّ أّن اإللغَـاَء َأْكثـَـُر حلُصـوِل االعتمـاِد، قـال اهللا تعـاىل

، ووْجُهـُه أّن الفْعـَل ُمْسـَتِقلٌّ َمـَع )٥(يف غِري السبعةِ ) ِإًذا ال يـَْلَبُثواوَ (، وقد جاء )٤( يـَْلَبُثونَ 

ْعَتَمدِ 
ُ
  .َفاِعِلِه ِمْن َغْريِ َنَظٍر ِإىل َحْرِف الَعْطِف امل

  )".َأْسلْمُت كي أَْدُخَل اجلنَّةَ :(، مثل)َكيْ (و: " قوله

                                                                                                                     
  .١٢/٨٠سورة يوسف  )١(
  .١٠٠، ومعاين احلروف ٢/١٤٧، واألصول ٣/٥اِلكتاب : ينظر )٢(
ــا ". إ�ــا للتأبيــدِ : وقيــل:  "يف ث بعــده )٣( وقــد َنَســَب بعُضــهم هــذا القــول إىل الزخمشــري، ومل يصــرّح بــِه، بــل ذكــر أ�َّ

  .١/٣٧٤، ومغين اللبيب ٢٨٤اجلين الداين : وينظر. ٢/١٥٤كشاِف تفيد التأكيد، يف ال
  .١٧/٧٦سورة اإلسراء  )٤(
  .٢/٦٨٧، والكّشاف ٧٧خمتصر يف شواذ القراءات : ينظر. وهي قراءة أيب بن كعب )٥(



  

  

  
٢٢٧  

ـــــَبٌة بنفِســــــَها، َأْو بِإضــــــماِر  ــــــَف هــــــل هــــــي نَاِصـ ــــيخ)١()َأنْ (وقــــــد اخُتِل ــال الشــ : ؟ قــــ

ــا نَاِصــَبٌة يف ِمْثــِل قــوِهلمْ " ــا نَاِصــَبٌة حلُصــوِل االتفــاِق علــى َأ�َّ أســلمُت لكــي : (والّصــِحْيُح أ�َّ

  .)٢( )"أْدُخَل اجلنَّة

  ".وَمعَناها السَّببيَّةُ : "قوله

  .كوُن َما قَـبـَْلها َسَبًبا ِلَما بـَْعَدَها: أي

  .)٣("إذا كاَن مستقَبالً ) حّتى(و : "قوله

  .احرتََز من احلَاِل، وسيذُكُر ُحْكَمها معه إْن شاَء اهللاُ تعاىل

  ".بالنََّظر إىل ما قبَلهُ : "قوله

ــاِر بــــِه، َأال تـــرى أَنَّــــك تقــــولُ  ــارٌة إىل أنـّـــه ال يلـــَزُم أْن يكــــوَن ُمَرتقـَّبًـــا عنــــد اإلخبـ : إشـ

ــدَ ( ــِس َحــىتَّ أَدُخــَل البَـَل الــدُُّخوِل املرتقَّــِب ْعنــَد ذلــك  ، إَذا َقَصــْدَت إالخبــاَر عــن)ِســْرُت أَْم

  .السَّْريِ 

  ".ِإىل أنْ : كي، َوُهَو الَغاِلُب، َأوْ :مبعىن: "قوله

ـــّدين ، وامتنـــاِع ) َأنْ (وِإّمنـــا ُتْضـــَمُر : "قـــال الّســـيُد رُْكـــُن ال ــا حـــرَف َجـــرٍّ بـَْعـــَدها لَكْوِ�َـ

  . )٤("الِفْعلِ ] َعلى[ُدُخِول َحْرِف اَجلرِّ 

  )"أدخَل اجلنَّةَ  أسلمُت حىت:(مثل: "قوله

  .كي، والفعُل مستقبٌل حتقيًقا: هذا مثاهلا مبعىن

  )".كْنُت سرُت حّىت أدُخَل البلدَ : (مثل: "قوله

إىل أْن، ومـا بعـدها ُمسـتقَبٌل بــالّنَظِر : كـي، َأوْ :هـذا مثاُهلـا ُحمتِملَـًة َألْن تكـوَن مبعــىن

  .إىل ما قبَلَها

                                         
  .٢٧٨، واجلين الداين )٧٨م ( ٢/٥٧٠اإلنصاف : ينظر هذا االختالُف يف )١(
  .١٠٣شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٢/١٥١، واألصول ٣/١٧وينظر الكتاب )". أنْ (تـَْنِصُب الفعَل املستقبَل بعَدها بإضماِر : أي: "ث بعده ويف )٣(
  .٢٦٣الوافية  )٤(



  

  

  
٢٢٨  

  )".َأسُري حىتَّ َتِغيَب الشَّْمسُ (و : "قوله

  .إىل أْن، والِفْعل مستْقَبٌل َحتِْقيًقا: هذا مثاهلا مبعىن

  ".ابتداءٍ ] و٥٦[فإْن أرْدَت احلاَل حتقيًقا، أو حكايًة، كانْت حرَف : "قوله

، وأنـت يف حـاِل الـدُُّخوِل، ومثـاُل )ِسرُت حىت أدخُل البلـدَ : (مثاُل التَّحِقيِق قوُلك

  ).سرُت حّىت أَْدُخُل البلَد أَْمسِ : (احلكايِة قوُلك، وقد ِسْرَت ودخْلتَ 

  ".فرتَفعُ : "قوله

  .وذلك لفقِد َشْرِط النَّْصِب، وهو االْسِتْقَبالُ 

  ".وجتُب السَّببيَّة: "قوله

ـا اسـتَـْعَمُلوها حـرَف ابتـداٍء، َصـاَر مـا بعـَدها مسـتقال� يف اإلخبـار، فَـَأراُدوا 
ّ
كأنـَُّهْم مل

ُدوا اّتَصاَهلا ِمبَا قَـبـْلَ  ا ُفِقَد االّتَصاُل اللَّْفِظيُّ َأْن يؤكِّ
ّ
َبِبيَِّة مل   .ها مبْعَىن السَّ

  )".َمِرَض َحىتَّ ال يرُجونَهُ : (مثل: "قوله

  .)١(َفالِفْعُل َهاُهنا ِفْعل َحاٍل، وما قبَلها َسَبٌب ملا بعَدها

  ".، يف النَّاِقَصة)كاَن سريي حّىت أدخَلها: (وِمْن َمثَّ امتَـَنَع الرَّْفُع يف: "قوله

ــَت الِفْعـــَل حـــاًال وَجــَب اُحلْكـــُم بـــِه علــى ســـبيِل االســـتقالِل،  وذلــك َألنَّـــَك ِإذا َجَعْل

  .بغري َخَربٍ، فيْفُسُد املعىن) كان(وانقطعِت اجلملُة عّما قبـَْلها، ويف ذلَك بقاُء 

  )".َأِسْرَت َحّىت َتْدُخَلها(و: "قوله

َن مـــا قبَلهــا ســـبًبا ملــا بـَْعـــَدها، وذلــك َألنـَّـَك إذا جعلتـــه ِفعــَل حـــاٍل، َوَجــَب َأْن يكــو 

َسبِِّب، شاك�ا يف وقوع السََّبِب، ألنَّك استفهمَت عنه
ُ
  .فتكوَن َحاِكًما بوُقوِع امل

  )".كاَن سريي حىت أدخُلها: ()٢(وجاز يف التّامَّةِ : "قوله

                                         
، وشـرح ابـن يعـيش ٣٢٦املفصـل : ينظـر)". شربِت اإلبُل حىت جييُء البعُري جيـرُّ َبْطنَـهُ : (ومنه قوهلم: "يف ث بعده )١(

٧/٣١.  
  .التامَّةِ ) انك(وجاَز الرفُع مع : أي )٢(



  

  

  
٢٢٩  

  .وذلك النتفاِء املاِنِع، َألّ�ا ال حتتاُج ِإىل خربٍ 

  )".ُلها؟أيُّهم ساَر حىت يدخُ (و: " قوله

ا استَـْفَهَم عِن السائِِر، ومل يُشّك يف السِري، فالسََّبُب ُحمَقَّقٌ    .وذلك ألنَّه إمنَّ

  )".َأْسَلْمُت ألْدُخَل اجلنَّةَ : (ِمْثلُ ) الم كي(و: "قوله

، وَنْصـــُب الِفْعـــِل بعـــدها بتقـــدير )الَم كـــي(، فلـــذلك ُمسيـــْت )كـــي(ومعناهـــا معـــىن 

  .، على ما تقدَّمَ )أنْ (

َوَمـا َكـاَن اللَّـُه : ، مثـلُ )كـان(الُم تأكيـٍد بـَْعـَد النـَّْفـي لــ): الُم الُجُحودِ (و" : قوله

بـَُهمْ    .)١("ِليُـَعذِّ

بـأّن تلـك للتـَّْعِليـِل، وهـذه ليسـْت للتـَّْعِليـِل، وبـأّن هـذه ) الم كي(ويُفرَُّق بيَنها وبني 

ــْو ســَقطْت مل خيتــّل املْعــَىن، وتلــك لــو َســَقَطِت اختــلَّ املعــَىن  ، وبــأّن هــذه بعــد نفــٍي دخــل َل

  .وتلك ليست كذلك) كانَ (على 

  ".السَّببيَّةُ ): أحُدُمها(، )٢(بَشْرَطنيِ ) الفاءُ (و: " قوله

ــِع إىل ] ظ ٥٦[وهــو  أْن يكــوَن مــا قبَلهــا َســَبًبا ملــا بعــَدها، َألنّــه ِإّمنــا ُعــِدَل عــِن الرَّْف

  .)٣(النَّْصِب لَيُدلَّ عليه

، َأْو أْن ي): والثّاين: "(قوله كوَن قبَلهـا أْمـٌر، َأْو �ْـٌي، َأْو اسـتفهاٌم، َأْو نفـٌي، َأْو َمتَـنٍّ

  ".َعْرضٌ 

وذلــك ألّن مــا قَـبـَْلهــا ال يكــوُن َســبًبا ملــا بعــَدها، إالَّ عنــد حتقُّــِق أحــِد هــذه اُألُمــوِر، 

  .ليُكْن منك إكراٌم فإحساٌن مين: ، أي)أكرِْمين فُأْحِسَن إليك: (حنو

                                         
  .٨/٣٣سورة األنفال  )١(
  …بشرطنيِ ) أنْ (وينصب املضارُِع بَعَد الَفاِء بِإْضَماِر : أي )٢(
  .٢٦٣الوافية : ينظر )٣(



  

  

  
٢٣٠  

ينقــال الْســيُِّد ركــ ــا ُقِصــَد أنَّ األّوَل ســَبٌب : "ُن الــدِّ
ّ
ــا كــاَن تقــديُرها كــذا، ألنّــه مل وإمنِّ

ــا ُأْضــِمَر ) أنْ (للثّــاين، وَجــَب إضــماُر 
ّ
يف ) الفــاء(كــان مــا بعــد ) أنْ (لــيُـْعَلَم أنَّــُه كــذلك، ومل

ِر، لـئالَّ يلـَزَم تقديِر املصَدِر، وهو للَعْطِف، فوَجَب َأْن ُجيَْعَل ما قبلها أَيًضا يف تقديِر املْصدَ 

  .)١("عطُف االسِم على الِفْعل

  ".اجلمعيَّةُ : )٢(َبَشْرَطْنيِ ) الواو(و: "قوله

  .وهي أْن يكوَن الفعالِن متقارِنـَْنيِ 

  ".وَاْن يكوَن قبلها ِمْثُل ذلك: "قوله

رِْمين أكـ: (وأمثَلُتهـا). الفـاء(َأَحُد اُألُموِر الّستَِّة، وذلك كلـُّه ِلمثْـِل مـا تقـدَّم يف : أي

ــــك ـــنبَ (، )٣()وأُْكرَِمــ ــــــَمَك وتشــــــرَب اللـــ ـــا وحتــــــّدثَنا(، )٤()ال تأكــــــِل السَّ َنـــ ــا (، )مــــــا تأتِيـْ أتأتينــــ

  ).أال تأتِْيِين وُحتَّدَثين(، )لْيَت يل ماًال وانِفَق ِمْنهُ (، )وُحتّدثَنا؟

                                         
  .٢٦٤الوافية  )١(
  …بشْرَطْنيِ ) الواوِ (ويُنصُب املضارُع بعد : أي )٢(
  : ليجتمع اإلكراماِن، قال: أي: "يف ث بعده )٣(

  ".لصْوٍت أْن يُناِدَي داعيانِ   َو إّن أَْنَدىفُقْلُت اْدعي وأدعُ 

  .٧٢٦، ومسط الآليل ٢/١٥٩األغاين : البيت من الوافر، لِدثار بن شيبان الّنمريي، يف
  :قال: "يف ث بعده )٤(

  ".عاٌر عليَك إذا فـََعْلَت َعِظيمُ   ال تْنَه َعْن ُخُلٍق وتأتَي مثَلهُ 

  .٤٠٤ديوانه : ، يفالبيت من الكامل، أليب األسود الدؤيل    



  

  

  
٢٣١  

  ".)١(إىل أن: بشرط معىن) َأوْ (و : "قوله

ــــيأللزمنَّــــك أو تعطَيــــين حَ : (وذلــــك يف حنــــو قولِــــكَ  إالّ : مبعــــىن: ، وقــــاَل ســــيبويه)قِّ

بعــدها، علــى حنــِو الكــالم ) أنْ (إىل، فــالكالم يف النَّْصــِب بتقــدير : ، فــإذا قُلــَت مبعــىن)٢(أنْ 

  .إالَّ، فهي تقتضي االسمَ : مبعىن: ، وإْن قُلنا)الالَّمِ (و ) َحّىت (يف 

  ".والَعاِطفةُ : "قوله

  .احلروُف العاطفةُ : أي

  ".ُف عليه امسًاإذا كاَن املعطو : "قوله

  :وذلك لئالّ يلَزَم عطُف الفعِل على االسم، كقوِهلا

  )٣(أحبُّ إليَّ من لُْبِس الشُُّفوفِ   َلُلْبُس عباَء ٍة َوتـََقرََّعْيِني

  ".)٤()الم كي(مع ) أنْ (وجيوُز إظهاُر : "قوله

  .بينَها، وبني الِم اُجلُحوِد من أّوِل األمرِ ] و٥٧[وذلك لغرض الَفْصِل 

  ".والَعاطفةِ : "قوله

  .وذلك لَغرِض الَفْصِل بينها، وبني العاطفِة لصريِح الِفْعِل، من أّوِل األمرِ 

  .)٥("يف الّالم) ال(وجيُب مع : "قوله

  .)٦(وذلك لَئّال تتواىل الالَّماُت، قاله ركن الدين

                                         
  ".إالَّ أنْ : أوْ : "بعده ١٩٧يف الكافية  )١(
  .٣/٤٧اِلكتاب : ينظر )٢(
: ، وبــال نســبة يف٣/١٤٧٧شــرح ديــوان احلماســة، للمرزوقــي : البيــت مــن الــوافر، مليســوَن بنــت َحبْــدل الكلبيَّــة، يف )٣(

  .٢/٣٦، وشرح اللمع ٢/٢٧، واملقتَضب ٣/٤٥الكتاب 

  .مع: مضمرة بعد الواو اليت مبعىن) أنْ (إذ َنَصَب الفعَل املضارَع بـ" تقرَّ و : "والشاهد فيه قوله
  ).جئُتَك ألْن ُتْكرَِمين: (حنو )٤(
  ".إذا كان قبلها الالم) ال(مع ) َأنْ (وجيُب إظهاُر : أي: "يف ث بعده )٥(
  .٢٦٦الوافية :ينظر  )٦(



  

  

  
٢٣٢  

  ]جوازم الفعل المضارع[

ـا(و ) ملْ (وُجيَْزُم بـ : "قوله
ّ
َجـاَزاِة، وهـي) ال(و) الِم األمـرِ (و ) مل

ُ
: يف النَّهـي، وَكلِـِم امل

وأّمـا ). أىنَّ (و) أيّ (و) مـا(و) َمـنْ (و) مـىت(و) أيْـنَ (و ) حيثما(و) إْذ ما(و ) َمْهَما(و) إنْ (

  ".مقدَّرة) أنْ (وبـ. فشاذٌّ  )١()إذا(و) كيفما(مع 

زُم ِفْعلــِني  ، ومــا جيــ)ملَْ (مــا جيــزُِم فعــًال واِحــًدا كـــ: هــذا َكَمــا ذََكــَرُه، وهــي علــى ضــربنيِ 

  .، وسيتَِّضُح لك مجيع ذلَك إْن شاَء اهللا تعاىل)إنْ (كـ

َضارِعِ ) لم(فـ: "قوله
ُ
  ".ماضًيا، ونِفيهِ  )٢(ِلَقْلِب امل

  .ما قاَم يف املاضي: ، ومعناه)مل يـَُقْم زيدٌ : (تقولُ 

  ".ِمثـُْلها) لّما(و: " قوله

  .يف ذِلكَ : أي

  ".هاوختتُص باالستغراِق إىل حِني َوْقتِ : "قوله

ــَدمُ : (إىل حــِني الكــالِم �ــا، فــإذا قُلــتَ : أي ، فــال يلــَزُم اســتمراُر )نَــِدَم ومل ينفْعــُه الّن

ا ينفْعه النََّدمُ : (انتفاِء نـَْفِع النََّدِم إىل حِني الكالِم �ا، وإذا قُلت
ّ
  .َلزِمَ ) َنِدَم ومل

  ".وجواِز حذِف الِفعلِ : "قوله

ــتُ : (يعـــين أنـَّــه جيـــوُز أْن تقـــولَ  ـــا خرْجـ
ّ
ـــا ختـــرْج، وال تقـــولُ : ، أي)ومل

ّ
ــَت : (ومل َخَرْجـ

  .)٣(، كأنـَُّهْم َجَعلوا ما َزاَد َعَلْيها ينوُب َمَناَب احملُذوفِ )وَملَْ 

  ".املطلوُب �ا الِفْعل): الم األمر(و: "قوله

                                         
ـا جيـيُء يف الشـعرِ ) إذا(وكذلك … ون شاذٌّ، وأجازَُه الكوفي) كيفما(اجلزُم مع : أي: "يف ث )١( ". اجلزُم �ا شاذٌّ، إمنِّ

  ).٩١م( ٢/٦٤٣، واإلنصاف ٢/١٩٧، واألصول ٦١-٣/٦٠الكتاب : ينظر
  ".لقلِب معىن املضارعِ : "١٩٩يف الكافية  )٢(
  .٥٣٨، واجلىن الداين ٣١٩اإليضاح العضدي : ينظر". …) حني(وَقْد تكون امسًا مبعىن : "يف ث بعده )٣(



  

  

  
٢٣٣  

ــَعِتهِ : وذلــك ُحنــو قولــه تعــاىل ــْن َس ــْق ُذو َســَعٍة ِم ، وهــي ختــَتصُّ مبــا لــيَس )١(ِليُنِف

  .)٤(فَشاذٌّ  )٣(َفِبَذِلَك َفلتْفَرُحوا: ، وأّما حنو قراءِة َمْن قرأَ )٢(طِب الفاعلِ للُمَخا

  ".املطلوُب �ا التـَّْركُ : الّنهي) ال(و : "قوله

  )٥(.َوال ُتْسرُِفوا: وذلك حنو قوله تعاىل

  ".الثّاين وَكِلُم ا�ازاِة تدُخُل على الِفعلِني لَسبِبيَِّة األوَِّل، وُمَسببّـيَّةِ : "قوله

ُمَســبًَّبا ] ظ٥٧[كونَــُه ) ُمَســبَِّبيَّة الثّـاين(كونَــه ســبًبا للثـاين، وبـــ) سـببّيِة األّول(يعـين بـــ

  .)٦(لَألّولَ 

  ".ويسّمياِن َشْرطًا وجزاءَ : "قوله

  .فالشَّْرُط األّوُل، واجلزاُء الثَّاين

  ".فِإْن كانا ُمَضارَِعِني َأِو األّوُل، فاجلْزمُ : "قوله

  ).َأكرْمُتكَ (أو ) إْن تكرْمين أُْكرِْمكَ : (وذلك حنو

  ".فالَوْجهانِ  )٧(وإْن كاَن الثَّاين: "قوله

وهــذا إذا كــان . )٨(، وجيــوُز الرفــُع، وِلكّنــه قليــلٌ )ِإْن أكــرْمَتِين أُْكرِْمــكَ : (وذلــك حنــو

                         .     ُجمَرًَّدا عِن الفاِء، أَمَّا ِإذا جاءِت الفاُء ْمل يكْن للّشْرِط فيِه َعَملٌ 

                                         
  .٦٥/٧سورة الطالق  )١(
  .١٠٥شرح ابن احلاجب : ينظر). افْـَعلْ (وذلك ألّن املخاطَب الفاعَل َقْد ُخصَّ بصيغِة األمرِ  )٢(
  .١٠/٥٨سورة يونس  )٣(

، والنشـر ١/٥٢٠، والكشـف ٥٧خمتصـر يف شـواذ القـراءات : ينظـر. ، وُأّيب، والكسـائي وغـْريهموهذه قـراءة النـيب 
٢/٢١٤.  

، إىل أنَّ ظهــور الــالِم ٣/١٥٦٥شــرح الكافيــة الشــافية : ، وابــن مالــك يف٣٣٩املفصــل : زخمشــري يفوقــد ذهــب ال )٤(
  .مع اخلطاِب يـَُعدُّ من باِب الِقّلة

  .٧/٣١، سورة األعراف ٦/١٤١سورة األنعام  )٥(
  .مسبًبا األول: يف األصل )٦(
  .وإن كان اجلزاُء مضارًعا: أي )٧(
، واألصـول ٣/٦٦الكتـاب : ينظـر. بعه من البصريني، وعند الكـوفيني جيـب الرفـعهذا على مذهب سيبويه ومن تا) ٨(

  .٤/١٥٥، وشرح الرضي ١١٠٤-٢/١١٠٣، واملقتصد ٢/١٩٢



  

  

  
٢٣٤  

  ]ربط جواب الشرط بالفاء[

  ".لفظًا أو معًىن، مل َجتِز الفاءُ ) َقدْ (وإذا كان اجلزاُء ماضًيا، بغري : "قوله

ـا رأوا اجلـواَب )َملْ أُْكرِْمكَ (أو ) إْن أكرْمَتين أكَرْمُتكَ : (وذلك حنو قولك
َّ
؛ كـأنـَُّهم مل

  .معناه إىل االسِتقباِل، استغَنوا فيه عِن الربطِ يلَزُمُه تأثُري الشَّرِط فيه، لَقلِب 

، )إْن أكــرْمَتين اليــوَم َفقــد أكرْمُتــَك أْمــسِ : (ليخــرَُج عنــه حنــوُ " بغــِري قــدْ : "وإّمنــا قــال

ألنـَّـه ال يســتقيُم أْن يكـــوَن للشــرِط تــأثٌري لالســـتقباِل فيــه، ألنَّ الغَــرَض بـــه املاِضــي احملقَّـــُق، 

ـــزِم َمَعـــُه  ـــَع، واملشـــروُط ) َقـــدْ (ولـــذلَك الُت ـــا لتحقيـــِق أنَّ الشـــيَء َقـــْد وَق لفًظـــا أو تقـــديًرا، أل�َّ

  .ُمرتقَّبٌ 

  ".)١(، فالوجهانِ )ال(وإْن كاَن ُمضارًعا مثبًتا، أو منفي�ا بـ: "قوله

ــْأثريِِه، فــإن َأجريْــَت  ــْرِط فيهمــا، وِصــحَِّة نـَْفــِي َت ) ال(وذلــك لِصــحَِّة تقــديِر تَــْأِثِري الشَّ

َر تــأثريُُه، إذ ال جيتِمــُع علــى الِفْعــِل َحْرفــا اِســْتقَباٍل، وإْن  )َلــنْ (ُجمــَرى  يف َأْصــِل وْضــِعها تعــذَّ

ــُد أالَّ تقــومَ : (َقــدَّرَ�ا مثَلَهــا يف قولــك ْرَتــه )٢(، �ــّرِد النـَّْفــي َصــحَّ )أُرِي ْثَبــُت ِإْن َقدَّ
ُ
، وكــذلَك امل

ـــه لالْســــِتْقَبا ــأثُري َحــــْرِف الّشــــْرِط فيـ ــــَق تــ ــربًا ملبتــــدٍإ َحمْــــُذوٍف اجلــــواَب، حتّق ــــُه َخــ ِل، وإْن جعلَت

تـََعــذَّرَ 
، ومنـــه )٤("ولَــْيَس بـــالَكثري ملــا يلــَزُم ِمــَن اِإلضـــماِر مــْن غــِري حاجــةٍ : "، قــال الّشــيخ)٣(

ُر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى )٥(قراءُة محزة   .، وُهَو قليلٌ )٦(إْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فَـُتذَكِّ

                                         
  .٢/٢٤٩اإليضاح يف شرح املفصل : ينظر. اإلتيان بالفاء أو تركها يف اجلزاء: أي )١(
  .وُل الفاءِ َصحَّ أْن يكوَن حلرِف الشرط تأثٌري يف الفعل، فيمتنع دخ: أي )٢(
ُ دخوُل الفاءِ : أي )٣( َر تأثُري حرِف الشرِط يف املضارِع املثبِت، فيتعنيَّ   .تعذَّ
  .١٠٦شرح ابن احلاجب  )٤(
ــات )٥( طبقــــات ابــــن ســــعد : تنظــــر ترمجتـــه يف). هـــــ١٥٦ت (محـــزة بــــن حبيــــب بـــن عمــــارة بــــن إمساعيــــل التميمـــي الزَّيَّــ

  .١/٢٦١، وَغاية النهاية ٢/٢١٦، وفيات األعيان ٦/٣٨٥
  .٢/٢٨٢سورة البقرة  )٦(

-١/٣٢٠الكشــف : ينظـر). فتــذكِّرُ (وبرفـع ) أنْ (، وقـرأ البـاقون بفــتح مهـزة )فـَتُــذكِّرُ (وبرفـع ) إنْ (قـرأ محـزة بكســر مهـزة 

  .٢/١٧٨، والنَّْشر ١٩٢، واملفيد يف القراءات الثمان ٣٢١



  

  

  
٢٣٥  

  .)١("وإالَّ فالفاء: "قوله

ــري الِقْســــَمِني األّولَــــْني، حنــــو ــــرِط يف غـ ــأثري َحــــْرِف الشَّ ِر تـَْقــــِديِر تـ إْن : (وذلـــك لتَـَعــــذُّ

  .وَما أشَبَه ذلك] و٥٨) [إْن تُقْم فزيٌد قاِئمٌ (، و)َفال تـَُقمْ (، أْو )ُقمُت فقمْ 

  ".مع اجلملِة االمسّيِة موضع الَفاءِ  )٢()إذا(وجتيُء : "قوله

  .فُهْم يـَْقَنُطونَ : مبعىن )٣(ا ُهْم يـَْقَنُطونَ ِإذَ : وذلك حنو قوله تعاىل

، إذا )٤(مَقــّدرًة بعـد األمــِر، والنّـْهــِي، واالسـتفهاِم، والّتَمــين، والَعــْرضِ ) ِإنْ (و : "قولـه

بِبيََّة، حنو   )".ال تكفْر تدخِل اجلنَّةَ (، و)َأْسِلْم تدخِل اجلّنةَ : (َقَصْدَت السَّ

ــَم أنَّ هــِذِه األُمــ ــا ُعِل
ّ
وَر فيهــا َمْعــَىن الطََّلــِب، والطلــُب ال يـَنـَْفــكُّ مــن ســَبٍب وذلــك مل

  .حامٍل للطَّالب َعَلْيِه، فَـُوُجوُدُه ُمَسبٌَّب عنه

ـــْر تـــدُخِل النّـــارَ : (وامتَـَنـــعَ : "قولـــه ـــا للِكســـائي، َألنَّ الّتقـــديرَ )ال َتْكُف إْن ال : ، ِخالًف

  ".تكُفرْ 

ــُب َأْن يكــوَن  ــرِط جيَِ علــى حســِب القريَنــِة يف اإلثَبــاِت والّنفــي، وذلــك َألنَّ ِفْعــل الشَّ

فاعتمــد علــى اتَِّضــاِح املْعــَىن،           قــال )٥(والَقريَنــُة هــا ُهنــا نـَْفــي الُكْفــِر، وأَمَّــا اِلكَســائي

  .)٦( "واَألوَُّل أْصَوبُ : "الَشيخ

                                         
) ال(ْفظًــا َأْو معــىن، ومل يكــن مضــارًعا مثبًتــا وال منفي�ــا بـــل) َقــدْ (يعــين إَذا ْمل يُكــْن اجلــزاء ماضــًيا بغــري : "يف ث بعــده )١(

  .٢٧٢الوافية : وينظر". َوجَب ُدُخوُل الفاِء عليه
  .٢٣٨التسهيل : ينظر. اليت للُمَفاجأة) إذا: (أي )٢(
  .٢/٥٦١مشكل إعراب القرآن : وينظر.  ٣٠/٣٦سورة الروم  )٣(
بعــد هــذه األمــور إّمنــا هــو علــى مــذهِب ســيبويِه، وَمــْذَهُب اخلليــل واملــربد أنـَّـه شــرطّيًة مقــّدرة ) إنْ (وَجــْزُم املضــارِع بـــ )٤(

ـــا قــاَم َمَقـــاَم أداِة الشــرط
َّ
: ينظـــر. جمــزوٌم، ألنّـــه جــواُب الطلـــب هلــذه األُمـــوِر، فاجلــازُم عنـــدمها هــو الطلـــُب نفُســُه مل

  .٤/١٢٢، وشرح الرضي ١٣٣، ٢/٨٠، واملقتضب ٩٤-٣/٩٣الكتاب 
  .٢٧٣حلُلل كتاب ا: ينظر )٥(
  .١٠٧شرح ابن احلاجب  )٦(



  

  

  
٢٣٦  

  ]فعل األمر[

  

املَخاطَــِب حبــذِف َحــْرِف  صــيَغٌة ُيْطلَــُب ِ�َــا الِفْعــُل ِمــَن الَفاِعــلِ : مثــاُل األمــرِ : "قولــه

َضاَرِعة
ُ
  ".امل

ــُب �ـــا الِفْعـــلُ : "قولـــه ــرتاٌز مـــن حنـــو" مـــن الفاعـــلِ : "وقولـــه. يـَُعـــمّ " صـــيَغٌة ُيطلـ : احـ

ــبِ : "وقولــــه). لُِتْضــــَربْ ( ــرتاٌز مــــن حنــــو" املخاطــ ــــه). لَِيضــــِربْ : (احــ حبــــذِف حــــرِف : "وقول

َضارَعةِ 
ُ
  ).لَنْضِربْ : (احرتاٌز من حنو" امل

  .)١("ِخره ُحكُم ا�زومِ وُحكم آ: "قوله

، )ِاضـربْ : (يف الصُّورِة، وذلك ملوافَقتِـِه معـَىن مـا فيـه الُم اَألْمـِر، فلـذلك تقـول: أي

، )٣(أَنّــه جمــزومٌ  )٢(، وعنــد الُكــوفيني)اْضــِريب(، )اضــربُوا(، )اضــربَا(، )اخــشَ (، )ِارمِ (، )اغــزُ (

َضاَرَعةِ وَلْيَس ِبَشيٍء لزوال ُمْقَتضي اإلعراِب فيِه، وُهَو حَ 
ُ
  .ْرُف امل

  ".َفِإْن كاَن بعَدُه ساِكٌن، وَلْيَس بُربَاعيٍّ زِْدَت مهزَة َوْصلٍ : "قوله

  .وذلك لُِيتَـَوصََّل ِ�َا ِإىل النُّْطِق بالّساِكنِ 

  ".ضّمةٌ )٤(مضمومًة إْن كاَن بعده: "قوله

  

  

                                         
  .٢/١٤٦، واألصول ٤٣، ٢/٣، واملقتضب ١/١٧الكتاب : ينظر. فهو مبينٌّ، عند الَبصريني )١(
ــاين القـــرآن، للفـــراء : ينظـــر )٢( ـــد يف ١٢٤، ومســـائل خالفيـــة ١٢٧، ٥٤، وإعـــراب ثالثـــني ســـورة ١/٤٩١معـ ، وا�ُي

جيد 
َ
  .٢٠٥إعراب القرآن امل

  :د الكوفيني أنّه ُمعرٌب جمزوٌم بالٍم مضَمرة، وذلك ألّ�ا َقْد تضمر، قالوعن: "ويف ث )٣(

  إذا ما ِخْفَت من أمٍر تـََباال  محمَُّد تـَْفِد نـَْفَسك كلُّ نـَْفسٍ 

، ولــيس ٩/١١خزانـة األدب : والبيـت مــن الـوافر، ُنِســَب إىل أيب طالـب، أو َحسَّـان، أو األعشــى، يف)". لتَـْفـدِ : (أي

  .٢١١، وشرح شذور الذهب ٩٦، وكتاب الالمات ٣/٨الكتاب : وهو من شواهد. منهم يف ديوان أيٍّ 
  .٢٠١الكافية : ينظر. بعدها: يف األصل )٤(



  

  

  
٢٣٧  

، واإلتبـــاُع علـــى تقـــديِر بـَْعـــَد الّســـاكِن، وعلَُّتـــه َرْفـــُع اللَّـــْبِس علـــى تـَْقـــِديِر الَفـــْتحِ : أي

ــاُلوا)اَقْـتُـــل: (الَكْســِر، ألنـَُّهــْم لــو قــالوا ــَتَكلِِّم، ولَـــْو َق
ُ
، لكــاَن فيـــه )ِاقتُــل: (، ألُلْــِبَس بِفْعــِل امل

  .ثَِقلٌ 

  .)١("ومكسورًة فيما ِسواه: "قوله

ـــِبسَ )اُْعِلـــمْ (، أو )ُاْضـــِربْ : (وذلـــك َألّ�ـــم لـــو َضـــمُّوا يف ِمْثـــلَ  و ، وكـــذلك لـــ)٢(، ألُْل

  .فَـَتُحوا، وهو َجِليُّ 

  )".اُقُتلْ : (ْحنو: "قوله

: هذا مثاُل مـا ُيضـمُّ، وال بُـدَّ ِمـْن َأْن تكـوَن الّضـمَُّة الزِمـًة، فـِإْن كانَـْت عاِرَضـًة ْحنـو

  ]ظ٥٨. [، مل يـُْعَتد �ا)اُرُموا(

  )".ِاعَلمْ (، )ِاضِربْ : "(قوله

  .، وكذلك البواقي)ِدرْ ِاقتَ (، )اِنطَلقْ (هذا مثاُل الكْسِر، وجيري َجمراه 

  ".وإْن كاَن ُربَاعي�ا َفَمْفتُـْوحًة مقُطوعةً : "قوله

ـــا زاَل املقَتِضـــي )٣()َأْعلِـــمْ : (وذلـــك حنـــو
ّ
ــارِع، مل ـــيت ُحـــذفْت مـــَن املضـ ، ألّ�ـــا هـــي اّل

  .ُرّدتْ  )٤(حلْذِفها

  

                                         
ٌة الزمةٌ : أي: "يف ث بعده )١(   ".تأيت �مزِة َوْصٍل مكسورٍة فيما سوى ما بعد السَّاِكن َضمَّ
  .١٠٨شرح ابن احلاجب : ينظر. ُيَسّم فاعله ألُلِبَس باملاضي واملَضارع يف الرُّباعي ملا ملْ : أي )٢(
اضي الرُّباعي : أي )٣(

َ
  ).أْعَلمَ (أمًرا من امل

  .وهو اجتماع مهزتني يف املتكلم الواحد )٤(



  

  

  
٢٣٨  

  ]فعل ما لم ُیَسمَّ فاِعُله[

  ".ِذَف َفاعُلهُ هو ما حُ : ِفْعُل َما َملْ ُيَسّم َفاِعُلهُ : "قوله

  .)١(هذا كما ذكره، وَقْد تقّدَم بياُن َما يـَُقاُم َمَقاَم الَفاِعِل يف االسم

  ".فإْن كاَن ماِضًيا ُضمَّ أوَُّلُه، وُكِسر ما قَـْبَل آِخرِه: "قوله

، أّما الَضمُّ فليَنبّـُهوا على أَنّه مـْن َقبيـِل )ُدحرِجَ (، و )قُِتل(، و )ُضِربَ : (وذلك حنو

ــارِع، يف حنــــوهـــذِه ا ــــيَغِة، وأَمَّـــا الكســــُر فألنـَّــُه لــــو اقُتِصــــَر علـــى الضَّــــِم ألُلْـــِبَس يف املَضــ : لصِّ

  ).أُْعِلمُ (

  ".وُيضّم الثَّالُث َمع َمهزِِة الَوْصِل، والثَّاين مع الّتاِء َخْوَف اللَّْبسِ : "قوله

ــاألّولُ ( ــــِبَس ، ولــــِو اقُتِصــــَر علــــى ّضــــِم )اُســــُتخرِج(، و )اُنطُِلــــقَ : (حنــــو) فــ اهلَْمــــزِة ألُْل

ـــاألمِر إَذا وَصــــْلتَ  ، ولــــو اقُتِصــــَر علـــى ضــــم التــــاء )ُجتوهـــل(، و )تـُُعلِّــــمَ : (َحنــــو) والثـَّــاين. (ب

  ).جاهْلتُ (مبضارِع ) ُجتاَهل(، و)َعلَّْمتُ (مبَضارع ) تُعلِّمَ (ألُْلِبَس 

  ".اوُ ، وجاَء اإلمشاُم، والو )بِيعَ (و ) ِقيلَ : (ومعتلُّ الَعْنيِ األفَصحُ : "قوله

، َكرُِهوا الَكْسـرَة علـى اليـاِء بعـد الضَّـمِّ، فأسـكُنوها، فلـم )بُِيعَ (أّما الياُء فألنَّ أصَله 

ُميِْكــْن بقاُؤهــا ســاكنًة مــع ضــمِّ مــا قبلهــا، فكــاَن اَألْوىل َتغيــُري احلركــِة ال َتغِيــُري احلــرِف، ألنَّــه 

، ُمثَّ َمحَلُــوا  عليـِه، ألّ�مـا ِمـْن بــاٍب واحـٍد، فَكـان قَـلْـُب الــَواِو ) ِقيـلَ (أَقـلُّ تَغيـُّـًرا، وَألنّـه َأَخـفُّ

، ألّ�ـم )قُـِولَ (و) بُـوعَ (إىل الياِء أْوىل من قلِب الياِء إىل الواِو، فقْد ُعِلَم بذلك ُضْعُف لُغـِة 

  .َمحَُلوا اَألَخفَّ على األثـَْقلِ 

  .ألفعالِ فِللئيذاِن بأّن األْصَل الضَّمُّ يف أوائِل هذه ا )٢(وأّما اِإلمشامُ 

  .)١()"انِقيدَ (و) اخِتريَ (ومثلُه باُب : "قوله

                                         
  .من التحقيق ٤١-٤٠ص: ينظر )١(
ِة، فتميُل الياَء الساكنَة بعَدها حنَو : واملراد به )٢( الواِو قليًال، إذ هي تابعـٌة حلركـِة َأْن تنُحَو بكسرِة فَاِء الفعل حنو الضَّمَّ

  .٢٣٥، والدراسات اللهجّية والصوتية ٩١-٢/٩٠، والنشر ١/٢٤٩املنصف : ينظر. ما قبلها



  

  

  
٢٣٩  

، فُعلـَم أّن )انُقِودَ ): (انِقيدَ : (، ويف)اخُتِريَ ): (اخِتريَ : (وذلك َألّن اَألْصَل يف قولك

  .يف اقتضائه الثالَث اللَغاتِ ) ُقِولَ (و) بُِيعَ (مثُل ) ُقِودَ (، و)ُتِري (

  )".أُِقيمَ (، و]و٥٩) [اسُتِخريَ (دون : "قوله

  .)٢(، فليَس ُهَو كاألوَّلِ )أُْقِومَ (، و)اسُتْخِريَ : (وذلك ألنَّ أصَله

  ".وإْن كاَن ُمَضارًعا ُضّم أّوُلُه، وفُِتَح ما قبَل آخرِه: "قوله

، وأمــا الَفـــْتُح فألنـَُّهـــْم لـــو اقَتَصــُروا علـــى الّضـــمِّ ملْ يُِفـــْد يف )٣(أّمــا الضَّـــمُّ فِلَمـــا تقـــّدم

  ).ُيكرم: (حنو

  ".تـَنـَْقِلُب فيِه أِلًفا )٤(وُمْعَتلُّ الَعْنيِ : "قوله

ـــا تتَحـــرَُّك وَمـــا قبلهـــا َمْفتُـــوٌح، َأْو يف ُحْكـــِم املْفتـــوِح فَـَيِجـــُب قَـْلُبهـــا ألًفـــا،  وذلـــك َأل�َّ

وأَّمـا ُمْعتَـلُّ الفـاِء فيكـوُن فيـه واٌو بكـّل َحـاٍل ). يـُْرَمـى(و ) يُغـَزى: (وكذلك معتلُّ الّالِم حنـو

يف ) يُــوَقى(، و )يعِــدُ (يف ) يُوَعــدُ (، و )يـَْيــَأسُ (يف ) يـُــْؤَيس(، و )َيوجــل(يف  )يُوَجــل: (حنــو

  ).يقي(

  

                                                                                                                     
. ، يف جمــيء الوجــوه الثالثــة فيهمــا)بــاب الثالثــي املعتــل العــني(معتَلــي العــني، كـــ ) انـَْفَعــلَ (و) افْـتَـَعــلَ (أّن بــايب : أي )١(

  .٤/١٣٥شرح الرضي : ينظر
  .، ألنَّ حرَف العلَِّة ها ُهنا قبَله ساكٌن ويف األوَِّل مضمومٌ )بيعَ (و ) ِقيلَ (ليس ذلك مثَل : أي )٢(

معتــل العــني، الجيــيُء فيهمــا إّال إخــالص الكســر،              ) أفَعــلَ (و) اســتفعلَ (إّن بــايب : "٤/١٣٥قــال الرضــي يف شــرحه    

  ".دون الّضُم واِإلمشامِ 
  ".وهو قصُد التفرقة بني البابني" :يف حاشية األصل )٣(
  )".ينقاد(و ) خيتار: (مثل: "يف حاشية األصل )٤(



  

  

  
٢٤٠  

  ]المتعّدي وغیر المتعّدي[

ــــه ــ َتعــــــّدي: "قول
ُ
ــري املتعــــــّدي، فامل ــــــّدي وغــــ تَع

ُ
ــــى متعلـَّـــــٍق  : امل ــــُه علــ مــــــا يتوقَّــــــُف فَـْهُمــ

  )".َضَربَ (كـ

  .     زُم املتَـَعلَّقَ وذلك َألنّه ال يُعَقُل َضْرٌب إالّ بتَعلٍُّق، ويستل

ُر املتعّدي خبالِفِه، كـ: "قوله   )".قَـَعدَ (وَغيـْ

يًا بَأحـِد ثالثـة َأْشـياء،  وذلك َألنَُّه يـُْعَقُل من غِري ُمتَـَعلٍَّق، وغري املتعـّدي يصـُري متعـدِّ

رِّ ، وَحـــْرُف اَجلـــ)فّرْحـــُت زيـــًدا: (، وَتْضـــِعيُف الَعـــْنيِ حنـــو)أَْذَهْبـــُت زيـــًدا: (اهلمـــزُة حنـــو: وهــي

  ).ذهْبُت ِبَزْيدٍ : (حنو

  )".َضَرب(واملتعّدي يكوُن إىل واحٍد كـ: "قوله

  .وذلك ملا تقّدمَ 

  )".َعِلمَ (و) َأْعَطى(وإىل اثنني كـ: "قوله

ْعطَـى، ): أحـُدُمهَا: (وذلـك أنَّ اإلعطـاَء يـَتَـَعلَّــُق باعتبـار َعْقليَّتِـِه بــَأْمَرْينِ 
ُ
): واآلَخــرُ (امل

مبعـــىن َعلِـــَم الّنْســـَبَة، فإنـَّــُه يتعلَّـــُق لنفِســـِه ِمبْنُســـوٍب ) َعلِـــمَ (، وكـــذِلَك الشـــيُء الّـــِذي يـُْعطـــاهُ 

  .وَمْنُسوٍب ِإلْيِه، ألنَّ ذلك من معُقوِل الّنَسبِ 

ــــه ــــٍة كـــــ: "قول ــربَ (، و)نـَبَّــــأَ (، و)أنبــــأَ (، و)أََرى(، و)أعلَــــمَ (وإىل ثالث ، )َخبـَّـــــرَ (، و)أَخــ

  )".َحدَّثَ (و

ــا  ــا زِيـــدْت عليهمــا اهلمـــزُة أوجبـــْت )رَأى(و) َعِلـــمَ : (ّ�مــافأل) أرى(و) َأْعَلـــمَ (أّم
َّ
، مل

ــاَز األخفـــشُ  ، و )َأَخْلـــتُ (، و )أْحَســـْبتُ (، و )َأظنَـْنـــتُ : ()١(هلمـــا زيـــادَة مفعـــوٍل، وقـــد أجـ

ـا اسـتلَزَمْت ) أنبـَأ وأخواتُـهُ (وأمَّـا ). أزعْمتُ (
ّ
فهـي يف التحقيـِق متعّديـٌة إىل واِحـٍد، ولكّنهـا مل

  .ُأْجرَِيْت ُجمَْراُه، ألنَّ اَألْخَباَر املستقيمَة إّمنا تكوُن عن ِعْلٍم أو َظنٍّ  معىن اإلعالمِ 

                                         
  .٢/٢٥٢، ومهع اهلوامع ١/١٧٥، والنُّكت ١/٢٧٢اخلصائص : ينظر )١(
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  ).أعطيتُ (فهذه مفعوهلا األوُل كمفعوِل : "قوله

ــــه مفـــــرًدا   ــين إْن شـــــئت ذكرتَـ ــا       ] ظ٥٩[يعـــ وإْن شـــــئت تركـــــت ذكـــــَره مـــــع ذكـــــِر مـــ

  .)١(بعده

  )".َعِلْمتُ (والثّاين والثَّالُث كمْفعوَيل : "قوله

يعــين أنّــَك إذا ذَكــْرَت أحــَدمها فــال بُــدَّ ِمــْن ذِْكــِر اآلَخــِر، فــِإذا تركتَـُهَمــا مًعــا ســاَغ، 

ما يف املعىن مفُعوال    ).علْمتُ (أل�َّ

  

  

                                         
  ).أعلمتُ (، او )أعلمُت زيًدا): (أعلمُت زيًدا عمًرا منطلًقا(فتقول يف  )١(
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  )١(]أفعال القلوب[

) َرأَيْـتُ (و ) َعِلْمـتُ (و ) َزَعْمـتُ (و ) َحِسْبتُ (و ) ظَنَـْنتُ : (أَفْـَعاُل الُقُلوبِ : "قوله

  .)٢()"وجدتُ (و 

، والّثالثُة األخريُة للِعْلِم، و   .للدَّْعَوى) زعمتُ (فالّثالثَُة اُألَوُل للظَّنِّ

  ".تدُخُل على اُجلْمَلِة االمسيَِّة لِبَـَياِن َما هي َعْنهُ : "قوله

، فــِإذا َقَصــْدَت أَنـََّهــا  وذلــك ألنَّ الّنْســَبَة َقــْد تكــوُن َعــْن ِعْلــٍم، َوَقــْد تَكــُوُن َعــْن ظَــنٍّ

ــتَ بـََيــــاٌن َعــــ ــــٍم قـُْلــ ــتُ : (ْن ِعْل ــتَ ) َعِلْمــ ـــا عــــن َظــــنٍّ قُلــ ــتُ : (وْحنــــَوه، وإذا قَصــــْدَت َأّ�ـ ) ظنْنــ

  .)٣(وحنوه

  ".فتنِصُب اجلزءْينِ : "قوله

  .وحنوِه املْفُعوَلْنيِ ) َأْعطَْيتُ (وذلك َألنـَُّهَما ُمتَـَعلَِّقاِن هلَا َكما تـَْنِصُب بـ

  ".ذُكر اآلَخرُ  وِمْن خصاِئصها أَنّه إذا ذُِكَر أحُدمها: "قوله

وذلك ألّ�ما يف املْعَىن على ما َكانَا عليِه من َمْنُسوٍب، وَمْنُسوٍب إِليـِه، فلَـِو اقُتِصـَر 

  .على أحِدمها الختلَّ املْعىنَ 

  )".باِب أعطيتُ (خبالِف : "قوله

َهـا َليَسـا َمْنُسـوبًا َوَمْنُسـوبًا إليـه، َفلِـذِلَك َجـاَز ذِْكـُر أِحـِدمهَ  ا َوتـَـْرُك وذلك ألّن مفعوليـْ

  .اآلَخرِ 

أَنَّه جيوُز فيها اإللغـاُء، إذا توّسـطْت َأْو تـأّخرْت، السـتقالِل اجلُـْزَءيِن : ومنها: "قوله

  ".كالًما

                                         
  .)أفَعاَل الشكِّ واليقنيِ (وُتسمَّى أيًضا  )١(
) ردَّ (و ) عـادَ : (وليسـت بقلبيـة حنـو] واخلـرب[قد جتيُء أفعاٌل متعّدَية إىل اثنني أصلهما املبتدأ : "يف حاشية األصل )٢(

  ).ث(، وهذه احلاشية يف املنت من )"َصريَّ (وكل ما كان يف معىن ). تركَ (و 
ن أيًضــا علــى ِعْلــٍم، أو َعــْن ظــّن، فرتجــع إىل ألن الــدَّْعَوى حمَتمــٌل أْن تكــو ) َزَعْمــتُ (مل يــذكر : "يف حاشــية األصــل )٣(

  ".أخوا�ما
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تـَْنِبيًهـــا " ِإذا َتوّســـطْت أو تـــأّخرتْ : "وذلـــك َألنَّ أصـــَلُهما املبتـــدأُ واخلـــُرب، وإّمنـــا قـــال

  .لتّـْقدميِ على َأّ�ا إذا تقدَّمْت أُعِمَلْت لقوَِّ�ا با

  .)٢("، وُهَو َضِعيفٌ )١(وقد نُِقَل جواُز اإللغاِء مع تقدُِّمها: "قال الشيخ

  )".باب أعطْيتُ (خبالِف : "قوله

ِر الّنْسَبِة بينَـُهَما   .وذلك ألنَّ مفعوَلْيها اليسَتِقّالِن كالًما، لتعذُّ

  )".زيٌد َعِلْمُت قائمٌ : (مثل: "قوله

  ).زيٌد قائٌم َعِلْمتُ : (تأخُّرِ هذا مثاُل التوسُِّط، ومثاُل ال

  .)٣(كذِْكِر الظُّروِف يف املعىن] و٦٠[واعلم َأّ�ا إَذا أُْلِغَيْت صاَر ذْكُرها 

  ".َأّ�ا تُعلَّقُ : ومنها: "قوله

َأْن : ؛ فـِإّن معنـاهُ )اإللغاءِ (َأْن ْميَتِنَع ِإْعَماُهلا لعاِرٍض ُلُزوًما خبالِف ): التـَّْعليق(ومعىن 

  .، على ما تقدَّمَ )٤(ِإعماهلا، وإعماُهلا، ِلَعارٍض، وهو التوسُُّط والتّأخُّرُ  جيوَز تركُ 

  .)٥("َمْع حرِف االستفهاِم، والنـَّْفي، والّالمِ : "قوله

  .وذلك ألنَّ هِذِه األموَر ال يعمُل ما قبَلها ِفَيما بعَدَها

  ".؟) َعِلْمُت أََزْيٌد ِعْنَدك أْم عمٌرو: (ِمْثلُ : "قوله

                                         
  :قال كعب: "يف حاشية األصل )١(

  "وما إخاُل لدينا ِمْنِك تـَْنويلُ   أرُجو وآُمُل أْن تدنو مودَُّتها

شــرح : ، وبــال نســبة يف٦٢ديوانـه : ، وهـو مــن البســيط، لكعـب بــن زهــري، يف)ث(وقـد جــاء هــذا البيـت يف املــنت مــن 

  .١/٤٣٥ابن عقيل 
  .١١١شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٢/٢٦٠األصول : وينظر" …زيٌد يف ظين قاِئمٌ : ، فكأّنك قُلتَ )زيٌد ظننُت قائمٌ : (فإذا قُلت: "يف ث بعده )٣(
  .٣/٣٢٥، ومغين ابن فالح ٦٩-٢/٦٨اإليضاح يف شرح املفصل : ينظر )٤(
  .الم االبتداء: أي )٥(



  

  

  
٢٤٤  

ــاهُ هــذا مثــا َهًمــا، ألنَّ املْعــَىن : ُل االســتفهاِم، وَمْعَن ــِه ِعْنــَدَك ُمبـْ : ِعِلْمــُت أحــَدُمهَا ِبَعْيِن

، )علمـُت مـا زيـٌد بقـاِئمٍ : (ومثـاُل النـَّْفـيِ . علمُت جواَب َذلَك، وجوابُُه إّمنا يكـوُن بـالتـَّْعِينيِ 

  ).َعِلْمُت َلَزْيٌد ُمْنطَِلقٌ : (ومثاُل الالَّمِ 

َهــا: "قولــه : أَنَّــُه َجيُــْوُز َأْن يكــوَن فاِعُلهــا وَمْفُعوُهلــا ضــمريَْيِن ِلَشــيٍء َواحــٍد، مثــل: وِمنـْ

  )".َعِلْمُتِين ُمْنطَلًقا(

ـــاِل، فإِ : أي ــــَن اَألفْـَعـ ـــا ِم املفعــــوِل يف  نـَّـــه إذا كــــاَن كــــذلك َعــــَدُلوا َعــــنخبــــالِف غريِهـ

ضــربُت (، و )نـَْفِســي ضــربتُ : (مضــافًا إىل ذلــك املضــمِر، حنــو) الــنـَّْفسِ (املضــمِر إىل لْفــِظ 

ـــا، وإّمنـــا يتعلَّـــُق )نـَْفَســـك ـــُق بنفِســـِه غالًب ـــاِد ِمـــْن َأنَّ ِفْعـــَل الَفاِعـــِل ال يتعّل عَت
ُ
، ِلمـــا تقـــرََّر يف امل

ــاُلوا ـــاِيَرِة )َضـــَربـَْتكَ (و) َضـــَربـُْتِين : (بغـــريِِه، فلـــو قَـ ــُب ِمـــَن املَغ ، لســـَبَق إىل الَفْهـــِم مـــا ُهـــَو الَغالِـ

ْضـــَمِر دافِ بيَنهَمـــا، ومل تقـــَو ح
ُ
، فِإنّـــه )ظَنَـْنـــتُ (و) تُ ْمـــَعلِ (َعـــًة هلـــذا اإللبـــاس، خبـــالِف ركـــُة امل

  .غايـَُر، بل ِعْلُم اإلنساِن ِبصَفاِت نـَْفِسِه، وظنُُّه ِإيّاها أكثـَرُ ليس الغاِلُب فيها التّ 

  :، كقوله)علمُتين(ُجمراًة ُجمَرى ) َعِدْمُتِين (و) َفِقْدُتِين (وقد جاء : "قال الشيخ
  

ُهَما ُمتَزْحَزحُ   اَن لي َعْن َضرَّتَيِن َعِدْمُتِنيلقد ك   )٢)(١("وَعمَّا ُأالقي ِمنـْ

  

  .)٢) (١("َوُهَو على ِخَالِف الِقياِس املقّرِر، وإْن كاَن جارِيًا على القياِس األْصلي

                                         
، ٤٠ديوانــه : ، يلــوُم نفَســه جلمِعــِه بــني َضــرَّتِني، يف)عــامر بــن احلــارث الّنمــرييّ ( البيــت مــن الطويــل، جلِــَران الَعــْودِ  )١(

  .٣٦منثور الفوائد : ، وبال نسبة يف٢/١٠٦ومعاين القرآن، للفراء 

هـو إذ أجراه ُجمَْرى أفَعاِل القلـوِب، َفَجَمـَع بـني ضـمريي الفاعـِل واملفعـوِل، ومهـا لواِحـٍد، و  "عدْمُتين": والشاهد فيه قوله

  .املتكلِّمُ 
  :، وهو)ث(يف األصل فوق هذا البيت خبط صغري، بيت آخر، وَقْد ذُِكَر بعده يف  )٢(

  كما ينَدُم المغُبوُن ِحيَن يَِبيعُ   ندْمُت على ما كاَن ِمنِّي فِقْدتُني

  .١/٤٠٣شفاء العليل : ، وبال نسبة يف١١٥ديوانه : البيت من الطويل، لقيس بن ذريح، يف



  

  

  
٢٤٥  

ــُت، : مبعـــىن) ظنَـْنـــتُ (ولبعِضـــها معـــًىن آَخـــُر يتعـــدَّى بـــِه ِإىل واِحـــٍد، فــــ: "قولـــه اتـََّهْمـ

  ".َأَصْبتُ : مبعىن) وَجْدتُ (أبصرت، و : مبعىن) رأيتُ (عرْفُت، و : مبعىن) علمتُ (و

ــــا تعــــّدْت  ـــاَل إّمن ــا ] ظ٦٠[وذلــــك َألّن هــــذه األفعـ ــاِر أنَّ معناهــ إىل مْفُعــــوَلْنيِ باعتبــ

يقتضي منسوبًا ومنسوبًا إليه، فإذا اسُتعِمَل بعُضها على معـًىن آَخـٍر ال يـَْقَتِضـي ِإالَّ ُمتَـَعلًَّقـا 

  .ًدا، وَجَب َأْن َخيْرَُج إىل ما يتعدَّى إىل واحدٍ واح

  

                                                                                                                     
  .١١١شرح ابن احلاجب  )١(
  ".وهو استعمال املضمرات يف حماهلا من غري تغيريٍ : "يف ث بعده )٢(



  

  

  
٢٤٦  

  ]األْفعاُل النَّاِقَصة[

  ".األفعاُل الّناِقَصةُ : "قوله

  .)١(إّمنا ُمسَِّيْت ناِقَصًة الحتياِجَها ِإىل اَخلَربِ 

  ".ما ُوِضَع لتقرير الَفاِعِل على ِصَفةٍ : "قوله

ـــا: (وذلـــك حنـــو
ً
ًدا علـــى ِصـــَفِة كونِـــِه عاِلًمـــا يف َجَعـــَل َزيـــ) كـــان(، فــــ)كـــان زيـــٌد عامل

  .الزماِن املاضي

) بَـاتَ (و) ظَـلَّ (و) َأْضـَحى(و) أَْمَسـى(و) َأْصـَبحَ (و) َصـارَ (و) كـانَ : (وهي: "قوله

َمـــا (و) مـــا بَــرِحَ (و) مـــا َفتِــئ(و) َمـــا انـَْفــكّ (و) َمــا َزال(و) َراحَ (و) َغـــَدا(و) َعــادَ (و) َآضَ (و

  )".َلْيسَ (و) َدامَ 

: ، مث قـــال)٣()لـــيس(و) مـــا دام(و) صـــار(و) كـــانَ (ِمنهـــا، إالّ  )٢(بويهُ وَملْ يـــذُكْر ســـي

  "وما كان حنوُهنَّ ِمَن الِفعِل ممّا ال يستغين عِن اخلربِ "

  )".ما جاَءْت َحاَجَتكَ : (وَقْد جاء: "قوله

عائــًدا إىل ) َجــاَءتْ (إمــا نافَيــٌة فيكـون الّضــمُري يف ) مـا(، و )٤(مـن هــذا البــابِ : أي

ٍم، و  َمــْن  : (هلــا، وصــحَّ تأنيثُــُه لإلخبــاِر َعنــُه باحلاجــِة َكقــوهلِِم )٥(إّمــا اســتفهامّيٌة فيُكــونُمتقــدِّ

  )كانْت أُمََّك؟

ا َحربَةٌ (و: "قوله   )".قَعَدْت كأ�َّ

ـــفرةِ (لــــ ) قعـــدتْ (الضـــمُري مـــن  أَرَهـــَف َشـــفرَتُه حـــّىت قعـــدْت  : (، ألّ�ـــم يقولـــونَ )الشَّ

  .)٢(صارتْ : ، أي)١()كأّ�ا َحربَةٌ 

                                         
  ".فَاِسٌد، ألّن هلا مصادَر كغريِها من األفْـَعالِ ) ألَّنه ال مصدر َهلا: (وقوُل َمن قال: "يف حاشية األصل )١(
  ).أمسى(و ) َبحَ أصْ : (، وقد ذكر سيبويه يف الصفحة الالحقة لذلك١/٤٥الكتاب : ينظر )٢(
  ".كأنّه خصََّصها للكثرة، وأشار يف كالمه إىل أّن هذا الباَب قياسٌ : "يف حاشية األصل )٣(
  .٦٠، ومنثور الفوائد ١/٥٠الكتاب : ينظر). ما صارْت حاجَتك؟: (كأنّه قال  )٤(
  .الضمريُ : أي )٥(



  

  

  
٢٤٧  

  ".تدخُل على اجلملِة االمسّيِة، إلعطاِء اخلِرب ُحكَم َمعَناها: "لهقو 

ـا حتُصـُل للفاِعـِل علـى َحسـِب معـَىن  تقريٌر ملا تقدََّم، وتَبـٌني ملعـَىن تلـَك الصِّـَفِة يف أ�َّ

  .ذلَك الِفْعِل من إثباٍت، أو نـَْفي، أو َصيـُْروَرٍة، أو باعتباِر زماٍن خمُصوٍص، على ما سيأيت

  ".فرتَفُع األوََّل، وتَنصُب الثّاِينَ ": قوله

  .، وأّما َنْصُب الثّاين فعلى التشبيِه باملفُعولِ )٣(أّما رفُع األوَّل فعلى أنّه فاِعلٌ 

  )".كاَن زيٌد قائًما: (مثل: "قوله

  .واملرفوع ُيسّمى اَمسها، واملنصوُب خربَها

  ".ائًما أو منقطًعاتكوُن ناِقَصًة لثُُبوِت خربها ماضًيا د) َكانَ (فـ : "قوله

ـــاُل الثّـــاين قـــوُل )٤( وََكـــاَن اللَّـــُه َســـِميًعا َبِصـــيًرا: مثـــاُل األوَِّل قولُـــه تعـــاىل ، ومث

  ).كاَن يل مالٌ : (الفقريِ 

  ".صارَ : ومبعىن: "قوله

  : وذلك يف حنِو قوِلهِ 

َهاء قَـْفٍر والمطيُّ كأنَّها يـْ   ]و٦١[. )٥(َقطَا الَحْزِن قد كانْت ِفراًخا بيوُضها  بِتـَ

  "ويكوُن فيها ضمُري الشَّْأنِ : "قوله

  :وذلك حنو قوِلهِ 
  

  )١(وآخُر ُمْثٍن بالذي ُكْنُت أْصَنعُ   َشاِمتٌ : )٦(إذا متُّ كاَن الّناُس ِصنفانِ 

                                                                                                                     
  .٣٤٩املفصل : ينظر )١(
ــاس علــــ: "يف حاشـــية االصــــل )٢( ــالواوجـــّوز الشــــيخ القيـ ــاِهُر )قفيــــزين جــــاَء البـُـــرُّ :(ى هــــذين املوضـــعني، أل�ــــم قـ ، والظَّــ

  .٧٤ -٢/٧٣اإليضاح يف شرح املفصل : ينظر ."النقصانُ 
  . ٣/٥١، ومغين ابن فالح ١/٨٢األصول : ينظر. فعلى التشبيه بالفاِعل: هكذا يف األصل وث، ولعّل املرادَ  )٣(
  .٤/١٣٤سورة النساء  )٤(
ــاهلّي، يف )٥( ـــوان ١١٩ شـــعره: البيـــت مـــن الطويـــل، لعمـــرو بـــن أمحـــر البـ ـــارات املفضـــل ٥/٥٧٥، واحلي ، وشـــرح اختي

  .صارَ  :مبعىن) كان(استعمل ذ إ" قد كانت فراًخا بيوُضها: "والشاهد فيه قوله. ٢/٨٣٤

  .، وهو تصحيف)نصفان: (يف األصل، وث) ٦(



  

  

  
٢٤٨  

  

  .وهي يف التحقيِق الناِقَصُة، ولكّنها ُجِعلْت ِقْسًما برأِسِه تقريًبا على املبتدئ

  ".َبتَ ثَـ : وَتُكوُن تاّمًة ِمبعَىن : "قوله

ــِه تعــاىل  ــًة الســتغناِئها عــِن  )٢(،َوِإْن َكــاَن ُذو ُعْســَرةٍ وذلــك حنــُو قوِل وُمسّيــت تامَّ

  .اخلربِ 

  ".وزائدةً : "قوله

  .)٣()َملْ يُوَجْد كاَن مثُلُهمْ : (وذلك حنُو قوهلِِم

ــْد قيــل: "قــال الشــيخ ــه تعــاىل: وَق ــبٌ : إّن قوَل ــُه قَـْل ــْن َكــاَن َل ــُه علــى  )٤(ِلَم يَتوجَّ

  .)٥("اَخلْمَسةِ 

  ".لالنتقالِ ) َصارَ (و : "قوله

: ، وباعتبـــاِر العـــواِرِض حنـــو)صــار الطـــُني َخَزفًـــا: (وقَــْد يكـــوُن باعتبـــاِر احلقـــائِق حنـــو

  ).صار زيٌد إىل عمٍرو: (، وباعتبار املكان حنو)صار زيٌد غني�ا(

                                                                                                                     
، ١٥٦، ونـــوادر أيب زيـــد ١/٧١، والكتـــاب ٢٢٥ عرهشـــ :بـــن عبـــد اهللا الّســـلويل، يفن الطويـــل، للُعجـــري البيـــت مـــ )١(

ضـمري الشَّـأِن، وخربُهـا اجلملـُة ) كـان(إذ جاء اسـم " كان الناُس ِصْنفانِ : "والشاهد فيه قوله. ١/١٠٨والنكت 

  ).الناُس ِصْنفانِ (االمسيَُّة 
  .٢/٢٨٠سورة البقرة  )٢(
  .٤/١١٦املقتضب : ينظر )٣(
  .٥٠/٣٧سورة ق  )٤(
  .١١٢شرح ابن احلاجب  )٥(



  

  

  
٢٤٩  

  ".بَأْوقَاِ�ا )١(ةِ القرتاِن َمضُموِن اُجلْمل) أْضَحى(و ) أَْمَسى(و ) أْصبحَ (و : "قوله

  .يعين أّ�ا تدُخُل لُِتفيَد أّن اخلَرب هلذا الفاِعِل يف هِذِه األوَقاتِ 

  ".َصارَ : ومبعىن: "قوله

  .، َوَقد تقدَّمَ )٢()أصبَح الطُني َخَزًفا: (حنو

  ".وتكوُن تامةً : "قوله

  .وقاتِ ، أي َدَخْلنا يف هذه األ)أْضَحينا(و ) أمَسْينا(و ) أْصَبحنا: (وذلك حنوُ 

  ".القرتاِن مضموِن اجلملِة ِبوقَتيِهما) باتَ (و ) َظلَّ (و : "قوله

بــات (ثـََبــَت لــه ذلــك يف مجيــِع �ــارِِه، و : ، أي)ظــلَّ زيــٌد ســائًرا: ()٣(]حنــو[وذلــك 

  .ثـََبَت له ذلك يف مجيع ليلهِ : ، أي)زيٌد سائًرا

  ".صار: ومبعىن: "قوله

  )٤(.َود�اَظلَّ َوْجُهُه ُمسْ : يف حنو قوله تعاىل

السـتمرار خربهـا لفاِعِلهـا ) ما انـَْفكَّ (و ) ما بَرِحَ (و ) ما َفِتئَ (و ) مازالَ (و : "قوله

  ".ُمْذ َقِبَلهُ 

يعين َأنَّ معناها أنَّ هذا اخلَرب حاِصٌل للفاِعِل على سبيِل االسـتمراِر ُمـْذ كـان قَـاِبًال 

ْعَتــاِد، ألنـّـه ال يـُْفَهــُم مــن قــوِل القائِــ
ُ
أنَّــُه كــاَن كــذِلَك يف أّوِل ) َمــا زاَل زيــٌد أمــريًا: (لِ لَــُه يف امل

  .ُوُجوِدهِ 

                                         
  .٢٠٧الكافية : ينظر. باجلملة: يف األصل )١(
  :إذ ليس املراُد أنَُّه صاَر يف الصُّبِح على هذه الصَِّفِة، قال: "يف ث بعده )٢(

  "فَّ فألوْت بِه الصَّبا والدبُّورُ   ثم أضَحوا كأنَّهم ورٌق جـ

  .٩٠ديوانه : اخلفيف، لعدي بن زيد الَعَبادي، يف البيت من   
  .زيادة يقتضيها السياق )٣(
  .١٦/٥٨سورة النحل  )٤(



  

  

  
٢٥٠  

  ".ويلزُمها الّنفي: "قوله

وذلك ألّن معناها نفٌي، فلو اسـُتعِملْت مـن غـِري نـَْفـٍي النـتَـَقَض املعـَىن، فلّمـا دَخـل 

  .الّنفُي على النـَّْفي صاَر املعىن اإلثباتَ 

  ".ّدِة ثبوِت خربِها لفاِعِلهِ لتوقيِت أمٍر مبُ ) َما َدامَ (و : "قوله

ذِكــُر توقيــِت اإلكــراِم بِثُبــوِت اخلــِرب : فمعنــاهُ ) أُْكرُِمــَك مــا ُدمــَت قائًمــا: (فــإذا قـُْلــتَ 

  .هلذا الفاِعلِ 

  ".وِمْن َمثَّ احتاَج إىل َكالٍم، ألنّه ظرفٌ ]: "ظ٦١[قوله 

ٍة، لفظًـا أو تقـديًرا، كغـريِه والظّرُف َفْضَلٌة، فال ُبدَّ َمعـُه ِمـن ُمجلـٍة امسيّـٍة أو فعليّـ: أي

  .من الَفَضالتِ 

  .)٢("مطَلًقا: ، وقيل)١(لَِنفي َمضُموِن اُجلملِة حاالً ) َلْيسَ (و : "قوله

ا: (فإذا قُلتَ 
ً
قـال . ، فمعناه ُحصـوُل هـذه الصِّـَفِة َمنفيَّـًة عـِن الفاِعـلِ )ليس زيٌد عامل

  .)٣("وأكثُرُهم على أّ�ا لنفي احلالِ : "الشيخ

  ".وجيوُز تقدُمي أخبارِها ُكلِّها على أمساِئها: "قوله

  .، على ما تقدَّمَ )ما كان زيٌد إال قائًما: (وذلك إذا مل َمينْع َماِنٌع، حنو

إىل ) كـان(ِقسٌم جيـوُز، وهـو ِمـْن : وهي يف تقدِميها عليها على َثالثِة أقسامٍ : "قوله

  )".راح(

  .ْقِدميِ وذلك ألّ�ا أفَعاٌل صرحيٌة، وال مانَع من التـَّ 

  )".ما(وِقسٌم ال جيوُز، وهو ما يف َأوَّلِه : "قوله

  

                                         
، ومغـــين ابــن فـــالح ١/٤١٨، وشــرح اجلمـــل، البــن عصــفور ٣٥٥املفّصـــل : ينظــر. هــذا مــذهب أكثـــر النحــويني )١(

٣/٤٤.  
  .١/٨٣ل ، واألصو ٤/٢٣٣الكتاب : ينظر. هذا ظاهر كالم سيبويه، ومن تابعه )٢(
  .١١٣شرح ابن احلاجب  )٣(



  

  

  
٢٥١  

ا نافيٌة يف حنـو  ـاِنُع مـا يلـَزُم مـن تقـدِمي )مـا زال(وذلك أل�َّ
َ
يف حيّـِز ) مـا(، فيكـوُن امل

ــُع، ِلمــا يلــَزُم مــن تقــدمي ) مــا دام(الّنفــي، ومصــدريٌّة يف  يف حّيــز الّصــلِة ) مــا(خاّصــًة، فَيْمَتِن

  .على املوُصولِ 

  )"ما َدامَ (يف غري  )١(خالًفا البن كيسان: "قوله

فال تكـوُن إال النَّافيـَة، َوَوْجُهـُه أنّـُه امتَـزَج مـع الِفعـِل، وَصـاَر كأنّـُه ) ما(مما أوَُّلُه : أي

  .فلم ُخياِلْف فيِه لتحقُِّق معىن املصَدريّةِ ) ما دامَ (وأّما . ثـََبَت، فال نَفَي ُحمَقَّقٌ : مبعَىن 

  )".َلْيسَ (ٌم ُخمتَلٌف فيه، وهَو وِقسْ : "قوله

ـــَة فيـــه جـــوََّز الّتقـــدميَ  قـــاَل . )٣(، ومـــن راَعـــى معـــَىن الّنفـــي َمنَعـــهُ )٢(فمـــن راَعـــى الِفعلّي

ــْوَم يَــْأتِيِهْم َلــْيَس َمْصــُروفًا : والصَّــِحيُح األوَُّل ملـا ثـَبَــَت يف مثــِل قولِـِه تعــاىل: "الشـيخ َأال يـَ

ُهمْ    .واهللا أعلم. )٥("لعامِل جاَز تقدُمي العاِمِل أيضا،وإذا تقّدم معموُل ا)٤(َعنـْ

  

  

                                         
. ٣/٥٧، وإنبــاه الــرواة ١٤٣نزهــة األلبــاء : تنظــر ترمجتــه يف). هـــ٢٩٩ت (أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد بــن إبــراهيم )١(

  .٢١٤، والتوطئة )١٧م( ١/١٥٥اإلنصاف : وينظر رأيه يف
  . ٣٥٦املفصَّل : يف، والزخمشري ٩٨اللُّمع : ، وابن جين يف١٠١اإليضاح العضدي : كالفارسي يف  )٢(
، وابـن مالـك )٣( ، ٩٠-١/٨٩األصـول : ينظـر. وهم الكوفيون، ووافقهم ابن السَّرَّاج، وصّوبه عبـد القـاهر، واألنبـاريُّ

  .٥٤، والتسهيل )١٨م( ١/١٦٠، واإلنصاف ١/٤٠٨واملقتصد 
جيد : وينظر. ١١/٨سورة هود  )٤(

َ
جيد يف اعراب القرآن امل

ُ
  .٨امل

  .١١٤ شرح ابن احلاجب )٥(



  

  

  
٢٥٢  

  ]َأفَعاُل المقاربة[

  ".ما ُوِضَع لُدنـُّوِّ اَخلِرب رجاًء، أو ُحصوًال، أو أخًذا فيه: أفَعاُل املقاربة: "قوله

، ألّ�ـا داِخلـٌة يف َحـدِّها، وإّمنـا بـُـوَِّب )كـان(هذه األفعال يف التَّْحقيـِق مـن أخـواِت 

  : أْن يكوَن فعًال ُمضارًعا لَغَرٍض، وقد جاَء قوُله] و٦٢[اِمِهم يف َخربِها هلا، اللتز 

  )١(وما ِكْدُت آِيَبا

  .على اَألْصلِ 

  )".َعَسى: (فاألوَّلُ : "قوله

  .يعين ما ُوِضَع لدنوِّ اخلِرب رجاءً 

  ".وهو َغُري ُمتصرِّفٍ : "قوله

ِنِه معىن اإلنشاِء، فأشَبَه احلرَف، مـن حيـثُ  َأنَّ معـاين اإلنشـاِء َأْصـُلها  وذلك لتضمُّ

  .أْن تُكوَن باحلُُروفِ 

  )".َعَسى أْن خيرَُج زيدٌ (و ) َعَسى زيٌد أن خيرُجَ : (تقولُ : "قوله

  :إّمنا كرََّر الّتمثيَل لُريَيَك أّن هلا استعمالْنيِ 

ُط ، َفتـذُكُر هلَـا مرفوًعـا وَمنصـوبًا، وُيشـرتَ )عسى زيٌد أْن خيرُجَ : (أْن تقولَ ): أحدمها(

ــــي، ألنّــــه ال يكــــوُن إالّ يف ) أنْ (يف َمنُصــــوِ�ا أْن يُكــــوَن  جِّ َمــــع الِفعــــِل تقريــــًرا ملعَناَهــــا يف الرتَّ

سَتقبلِ 
ُ
  .امل

، َفتَجَعــُل مـــا كــاَن َمنصـــوبًا يف َموِضـــِع )عســى أْن َخيـــرَُج زيـــدٌ : (أْن تقـــولَ ): والثــاين(

  .رفعٍ 

  )".أنْ (وقد ُحتَذُف : "قوله

                                         
  :، وهو بتمامه٩١ديوانه : جزء بيٍت من الطويل، لتأبََّط شر�ا، يف )١(

  وكم ِمْثِلها فَارَقْـُتها وهي َتْصِفرُ   فأُْبُت إلى فـَْهٍم وما ِكْدُت آيًبا

  . ١/٨٣، وشرح ديوان احلماسة، للمرزوقي ١/٣٩٢اخلصائص : وهو له أيًضا يف

  .على األْصِل، وإْن كاَن غَري مستعَملٍ ) آيًبا(ا وهو امسًا مفردً ) كاد(والشاهد فيه جميُء خِرب 



  

  

  
٢٥٣  

قاَربَــِة، كمــا ُشــبـَِّهْت )ادَ كــ(وذلــَك تشــبيًها هلــا بـــ 
ُ
ُشــابـََهِتها هلــا يف بــاِب امل

) كــادَ (، مل

  .)١()أنْ (ِ�َا يف جواِز إدَخال 

  )".كادَ : (والثّاين: "قوله

  .يعين ما ُوِضَع لُدنوِّ اخلِرب ُحُصوالً 

  )".كاَد زيٌد جييءُ : (تقولُ : "قوله

وا يف َخربِها أْن يُكوَن ِفْعَل َحـاٍل والتَـَزمُ . وذلك إذا أَرْدَت أّن دنـُوَّ ا�يء َقْد َحَصلَ 

  .تقريًرا ملا يـَْقَتضيِه َمعناَها ِمن ُمقاَربَِة اُحلُصولِ 

  )".أنْ (وَقْد َتدُخُل : "قوله

  :وذلك يف حنِو قوِلهِ 

  .)٢(َقْد كاَد من طوِل الِبَلى أْن َيْمَصحا

  .وَقد تقدََّم َوْجُههُ 

  .)٣("فعاِل على األصحفهي كاأل) كاد(وإذا َدَخَل الّنفُي على : "قوله

وذلـــك لعلِمنـــا باالســـتقراِء أنَّ كـــلَّ ِفعـــٍل مل يـــدُخْل عليـــه حـــرُف نفـــٍي فمعنـــاُه علـــى 

ـــن ُنِســـَب إليـــه،  َحســـِب مـــا ُوِضـــَع لـــه، فـــإذا َدَخـــل عليـــه الّنفـــُي كـــاَن نـَْفيًـــا لـــذلك املعـــىن َعمَّ

  .ِهمْ يف هذا األمِر العامِّ املعلوِم ِمن ُلغتِ ) كادَ (فوَجَب أْن يَنَدرَج 

  .)٤("يكون لإلثبات: وقيل: "قوله

َفَذَبُحوَها َوَمـا َكـاُدوا : ماضًيا كاَن أو مسَتقبًال، أمَّا يف املاضي َفِلقوِلِه تعاىل: أي

  الشعراء ذا الرُّمَِّة يف ] ظ٦٢[وَقد َذَحبُوا، وأّما يف املستقَبِل فتخطئة  )٥(يـَْفَعُلونَ 

                                         
  :قال: "يف ث بعده )١(

  ".قريبُ  فـََرجٌ  هءَ يكوُن ورا  عسى الَكْرُب الذي أْمَسْيُت فيهِ 
  .٢٤٢، واللمع ٣/١٥٩، والكتاب ٥٤ شعره: البيت من الوافر، لـُهدَبة بن اَخلْشَرِم الُعذرّي، يف

  . ٧/١٢١، وشرح ابن يعيش ٣/١٦٠، والكتاب ١٧٢حق ديوانه مل: لرؤبة يف رجزٌ  )٢(
  ).أنْ (ُمقرتنًا بـ ) كاد(والشاهد فيه جميء خرب     

  .٩٤-٢/٩٣، وااليضاح يف شرح املفصل ٧/١٢٤شرح ابن يعيش : ينظر )٣(
  .و٣١٠، والّتاج املكلل ٤/٢٢٣شرح الرضي : ينظر )٤(
  .٢/٧١سورة البقرة  )٥(



  

  

  
٢٥٤  

  .)١(البيت… إذا غّير الهجرُ : قوله

ـــَة هلـــم يف اآليَـــِة، ألنَّ املعـــىن أّ�ـــم مـــا قـــاربُوا أْن يَفَعلـــوا قبـــَل الـــّذبِح، َوال يف  وال ُحجَّ

  .البيت ألّن املعىن نَفُي ُمقاربِة التغريُِّ، وهو أبلغ ِمن نفي نفس التَّغريُِّ 

ــًكا بقولــه : وقيــل: "قولــه ســتقَبِل كاألفْـَعــاِل، َمتسُّ
ُ
يكــوُن يف املاضــي لإلثبــاِت، ويف امل

  :وبقوِل ذي الرُّمَّةِ  )٢(،َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلونَ : تعاىل

إذا غيـََّر الَهجُر المِحبيَن لم 

  َيَكدْ 

َرحُ    )٣("َرِسيُس الَهَوى ِمْن ُحبِّ َميََّة يـَبـْ

  .وَقد ُفِهم جوابُه ممّا تقدَّمَ 

  )".أَخذَ (و ) َكربَ (و ) َجَعلَ (و ) َطِفقَ : (والثَّالثُ : "قوله

َجَعـل زيـٌد يقـوُل، َفَمعنـاُه : وِّ اَخلِرب أخـًذا، أال تـرى أنّـك إذا قُلـتَ يعين ما ُوِضَع لدنُـ 

  .أَخَذ يف القوِل، وكذلك البواقي

  )".كادَ (وهي مثُل : "قوله

  ).َأنْ (يعين يف االستعماِل بالِفعِل املضارِِع ِمن غِري 

  )".َأْوَشكَ (و :"قوله

يف ) كـادَ (أّن معنَـاُه َمعـَىن ): "ملفصَّـلِ شـرِح ا(ظاهرُُه أّ�ا من قبيِل الثّالِث، وذََكَر يف 

  .)٤("ُقرِب اُحلُصولِ ] إثـَْباتِ [

  .)٥("يف االستعمالِ ) كاد(و ) عسى(وهي مثُل : "قوله

أوشـَك (و ) أوَشَك أْن جييء زيدٌ (و ) َأْوَشك زيٌد أن جييءَ : (وذلك ألّ�م يقولونَ 

  ).زيٌد جييءُ 

                                         
  .ليلسيأيت بتمامه بعد ق )١(
  .٢/٧١سورة البقرة  )٢(
  :برواية ٤١٨ديوانه : البيت من الطويل، لذي الرُّمَّة، يف )٣(

  رسيَس الهوى من ِذْكِر َميََّة يـَبـَْرحُ   إذا غّير النأُي الُمِحبَـّيَن لم َأِجدْ 
  . ٣٥٩، واملفّصل ٢٦٧دالئل اإلعجاز : وهذه الرواية ال شاهد فيها، وله أيضا يف

  .يف املستقبل فهو كبقّية األفْـَعالِ ) كاد(لنفي إذا دخل على والشاهد فيه أّن ا
  .٩٦-٢/٩٥اإليضاح يف شرح املفصل  )٤(
بالفعـِل املضـارِع مـن غـِري ) كـاد(، وحذِفها، وُتْسـَتعمُل مثـَل )أنْ (بإثباِت ): عسى(تستعمُل على املذهبني يف : أي )٥(

  .١١٥شرح ابن احلاجب : ينظر). أنْ (



  

  

  
٢٥٥  

  ]التََّعجُّب[

  ".ُوِضَع النشاِء التـََّعجُّبِ  ما: ِفْعال التعجُّبِ : "قوله

  .وحنُوه، مما ليس بإنشاٍء، ليس من هذا البابِ ) تـََعّجبتُ : (فعلى هذا قوُلكُ 

  )".أْفِعْل بهِ (، و )ما أفَعَله: ()١(وهي صيغتانِ : "قوله

  .واهللا أعلمُ ). َضُرَب زيدٌ : (، حنو)٢()فَـُعلَ (هذا كما ذكَرُه، وَقد يُزاُد 

  .)٣("وهي غُري متصّرفةٍ : "قوله

ــا تضــمََّنْت معــىن اإلنشــاء أشــبهِت احلــرَف، فامتنعــْت ِمــْن التََّصــرُِّف 
ّ
وذلــك ألّ�ــا مل

  ).عسى(ِلذِلَك، كـ 

  )".ما أحَسَن زيًدا: (ِمثل: "قوله

  ).ما أفْـَعَلهُ (هذا مثاُل 

  )".أْحِسن بزيدٍ (و: "قوله

  ).أفِعْل بهِ (هذا مثال 

َنياِن إالّ ِممّا يُبَىن مِ : "قوله   ".التَّفضيلِ ) أفْـَعلُ (نُه وال يـُبـْ

بالغَـَة بالتَّعجُّـِب أجـَروُه يف مـا جـرى فيـه 
ُ
ـا قَصـُدوا امل

ّ
التفضـيل، ) أفَعـلُ (وذلـك ألّمن مل

بالَغةِ 
ُ
  .التفاقِهما يف امل

مَتنِــِع ِمبِثــلِ : "قولــه
ُ
)" أشــِدْد باســتخراِجهِ (و ) مــا أشــدَّ اســتخراَجهُ : (ويـَُتوصَّــُل يف امل

  ].و ٦٣[

                                         
  ".وله صيغتان: "٢١١ويف الكافية  )١(
  .٥٨١ -١/٥٧٩، وشرح اجلمل، البن عصفور ٢/٣٩٣معاين القرآن، لألخفش : ينظر )٢(
  ".ومها غري متصرفني: "٢١١يف الكافية  )٣(



  

  

  
٢٥٦  

  .، وشبهه)زيٌد أشدُّ استخراًجا:(وذلك كما قالوا

  ".وال يُتصرَُّف فيِهما بَتقدٍمي، وال تأخٍري، وال َفْصلٍ : "قوله

بزيــٍد (، وال )مــا زيــًدا احَســن: (، وال)زيــًدا مــا أْحَســنَ : (يعــين أنـّـه ال جيــوُز أن تقــولَ 

  .، ِلَما تضّمنتُه من معىن اإلنشاِء املوِجِب لعَدِم التَّصّرفِ )أْحِسنْ 

اِزينو : "قوله
َ
  ".الَفْصَل بالظَّرفِ  )١(أَجاَز امل

َع َعنُهم   .)٢()ما أْحَسَن بالرَُّجِل أْن يصُدقَ :(وذلك ألنّه مسُِ

  ".  ، ما بعدها اخلربُ )٣(ابتداٌء نكرٌة عنَد سيبويه) ما(و : "قوله

ــن زيــًدا، كمــا تقــول: وأصـُلُه عنــده مــا : ، مبعــىن)أمــٌر أقَعــَدُه عــن اخلُــروجِ :(شــيٌء َحسَّ

  .َشيٍء، ُمْبتدأً َملْ يَثُبتْ : مبعىن) ما(ويَرُِد عليه أّن استعماَل . ُه عِن اخلُُروِج إالّ أْمرٌ أقَعدَ 

  ".، واَخلُرب حمذوفٌ )٤(موُصولٌة عند األخفش: "قوله

ـــًدا شـــيٌء، َفُحـــِذَف اخلَـــربُ : وأصـــُله عنـــَده ـــن زي ويَـــرُِد عليـــِه أن احلـــذَف . الـــذي َحسَّ

  .خالُف األصلِ 

واهللا . ويرُد عليه أّ�م ال ينُقلوَن من إنشاٍء إىل إنشـاءٍ . استفهامّيةٌ  :)٥(وقاَل بعضُهم

  .أعلم

                                         
، ٣٦٨، واملفّصــل ١/٢٦٨، والتبصـرة والتـذكرة ٢٥٦املسـائل املشـكلة : ينظــر. والفـراء واجلرمـي والفارسـي وغـريهم )١(

  .٢٣٣ -٤/٢٣٢ ، وشرح الرضي٢٤٧والتوطئة 
  .٣٦٨املفصَّل : ينظر )٢(
  .٧٣-١/٧٢الكتاب : ينظر )٣(
  .١/١٠٠، واألصول ١/٣٨معاين القرآن، له : ينظر )٤(
، واجلـىن الـداين ٢/١٠٨١، وشرح الكافية الشـافية ١/١٠٣معاين القرآن، للفراء : ينظر. وهو الفراء وابن درستويه )٥(

٣٣٥.  



  

  

  
٢٥٧  

  .)٢("فاِعٌل عند سيبويه )١()به(و : "قوله

وفيـــه : "قـــال الشـــيخ. صـــاَر ذا ُحْســـنٍ : أحَســـَن زيـــٌد، أي: وذلــك ألّن َأْصـــَله عنـــَدهُ 

  .)٣("زيادُة الباِء يف الَفاِعلِ  ):واآلَخرُ (استعماُل األمِر مبعىن املاضي، ): أحُدمها(ُشذوذاِن، 

  )".أْفِعلْ (فال ضمَري يف : "قوله

  .َفاِعلٌ  )٤(ِعنَدهُ ) بزيدٍ (وذلك ألّن 

  .)٥("َمفعوٌل عند األخفش: "قوله

األمُر لكلِّ أحٍد بأن جيَعـَل زيـًدا َحَسـًنا أو كرميًـا، أو َمـا أشـبَهُه، وهـو : وأصلُه عنَده

  .)٦(اختياُر الزخمشري

  ".ُء للّتعِديَةِ والَبا: "قوله

إذا صـاَر ذا ُغـدٍَّة، ألنّـه ) أَغـدَّ الَبعـريُ : (وذلك إذا ُقدِّرِت اهلمزُة للصَّـريورِة، ِمثُلهـا يف

  .ِحينِئٍذ الزِمٌ 

  ".أو زائدةٌ : "قوله

                                         
  ).أفِعْل بهِ (يف صيغة : أي )١(
: ، ونســـبه العلـــوي إىل مجـــاهري البصـــريني، يف٧/١٤٧شـــرح ابـــن يعـــيش : مل أقـــف علـــى رأيـــه يف الكتـــاب، وهـــو يف )٢(

  .٢٢٦املنهاج 
  .١١٦شرح ابن احلاجب  )٣(
  .عند سيبويه: أي )٤(
  .٢٤٧التوطئة : ينظر )٥(
 -٣/٢٦٥نبـاه الــرواة إ: تنظــر ترمجتـه يف). هــ٥٣٨ت (أبـو القاسـم، جـار اهللا حممــود بـن عمـر بــن حممـد اخلـوارزمي )٦(

  .٣٦٧املفصل : وينظر اختياره يف. ١٧٤-٥/١٦٨، ووفيات االعيان ٢٦٦



  

  

  
٢٥٨  

  

َرِت اهلمـــزُة للّتعديـــةِ  ــا يف قولـــه تعـــاىل)١(وذلـــك إذا قُـــدِّ َوال تـُْلُقـــوا : ، فتكـــوُن مثَلهـ

  .)٢(بَِأْيِديُكمْ 

  ".ففيِه ضمريٌ : "ولهق

إالَّ أنّــــه جــــرى ُمســــترتًا للواحــــِد، واالثنــــِني، واَجلَماعــــِة، ألنّــــه ] ظ٦٣[للَفاِعــــِل : أي

َثِل، فاغُتِفَر اإلفراُد لذلك
َ
 .َجَرى َجمْرى امل

                                         
، واإليضـاح العضـدي ١/١٠١األصـول : ينظـر. هذا عند ابن السراج وأيب علي، وصرّح به ابن جين وعبـد القـاهر )١(

  .١/٣٧٦، واملقتصد ١/٣١٧، واملنصف ٩٢-٩١
  .٢/١٩٥سورة البقرة  )٢(



  

  

  
٢٥٩  

  ]أفَعاُل المدِح والذَّمِّ [

  

  ".ما ُوِضَع إلنشاِء َمْدٍح أو ذمٍّ : أفعاُل املدح والذَّمِّ : "قوله

، )َلــُؤم(، و ال )َكــُرمَ (، و ال )ذممتُــه(، و ال )َمَدْحتُــه: (فَـَعَلــى َهــَذا لَــْيَس مثــُل قولــك

  .من هذا البابِ 

  .)١()"بْئسَ (و ) نِْعمَ : (َفِمنَها: "قوله

وهــــي ) ِفْعــــلَ (، )ِفِعــــلَ (، )فَـَعــــلَ (، )َفِعــــلَ : ()٢(منهمــــا أربــــُع ُلغَــــاتٍ ويف كــــلِّ واِحــــَدة 

  .أكثُرُهن

  ".وَشرُطُهَما أْن يكوَن الفاِعُل ُمعّرًفا بالالَّم، أو مضافًا إىل املعّرِف بهِ : "قوله

ــال  ــــَع يف الــــنفِس، قــ ــا، فيكــــوُن أوَق ــِري ثانًيــ ــن اإل�ــــاِم أوًَّال، والتفســ ــا فيــــه مــ وذلــــك ملــ

ـــا ُهـــَو لتعريـــِف املعُهـــوِد يف ولـــيْ : "الشـــيخ َس التَّعريـــُف يف فاعِلـــِه بتعريـــٍف واحـــٍد َمعُهـــوٍد، وإمنَّ

ْهِن، وذلك ُمبـَْهٌم، وِمن َمثَّ َتوهََّم كثٌري من النَّحِويَني أنَُّه للُعُمومِ    .)٣("الذِّ

ــا فَ :              مثــل) َمــا(، َأْو بـــ )٤(أو ُمضــمًرا ُمميّـــًزا بنكــَرٍة َمنُصــوبةٍ : "قولــه ِنِعمَّ

  .)٥(ِهيَ 

ــا جــوَُّزوُه لواحــٍد يف الــذهِن مــن اجلِــْنِس، جــوَُّزوُه ملْمــُدوٍح َمعُهــوٍد يف 
ّ
وذلــك ألّ�ــم مل

ـا َقَصُدوا إضـماَر 
َّ
ْهِن وُمبـَْهٍم، فأْضَمُروه لَذِلَك، مث َفسَّروُه، إمَّا باسِم جنٍس مل   الذِّ

                                                        
-٢/١٧٥الكتـــاب : ينظــر. ء وتلميــُذه األمحــُر، إىل أّ�مـــا امســانِ هــذا مــذهُب البصـــريني والكســائي، وذهــب الَفـــرَّا )١(

  ). ١٤م( ١/٩٧، واإلنصاف ١٤٢-١٤١، ٢/١١٩، ١/٢٦٨، ومعاين القرآن، للفّراء ١٧٦
  .٨٣، وشرح عيون اإلعراب ١/١١١األصول : ينظر )٢(
  .١١٦شرح ابن احلاجب  )٣(
  ).نِْعَم َرُجًال زيدٌ : (حنو )٤(
  .ِإْن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهيَ . ٢/٢٧١سورة البقرة  )٥(



  

  

  
٢٦٠  

  .إىل ذلك، وهو راجٌع )١(شيءٍ : مبعىن) ما(واحِدِه، وإّما بـ 

  ".وبعد ذلك املخُصوصُ : "قوله

ْدِح أو الذَّمِّ : أي
َ
  .بامل

  ".وُهَو ُمبتدأٌ ما قبَلُه َخبَـرُهُ :"قوله

ــا ذُِكــَر ظــاهًرا،  : كــأنَّ األْصــلَ 
ّ
زيــٌد نِْعــَم الرَُّجــُل، واســتُـْغِينَ عــِن العائــِد إىل املبتــدإ، مل

  :كقوله

  )٢(وُت ذا الِغَنى والَفقيَرانـَغََّص الم  ال َأَرى الموَت َيْسِبُق الموَت َشيءٌ 
  

  .َيْسِبُقُه شيءٌ : يف معىن

  .)٣("أو َخُرب مبتدٍإ َحمُْذوفٍ : "قوله 

ـــا ِقيـــلَ 
ّ
ـــَم الرَُّجـــلُ : (كَأنَّـــُه مل ، ُمثَّ ُحـــِذَف )هـــو زيـــدٌ : (، ُســـِئل عـــن تـَْفِســـريِِه، فقيـــلَ )نِْع

  .املبتدأُ، فاألوَُّل على كالٍم واحٍد، والثَّاين على كالمنيِ 

  )".نِْعَم الرجُل زيدٌ : (مثل": قوله

ــَم : (والفاعــُل بــالالَِّم، ومثاُهلــا وهــو ُمَضــاٌف إىل املعــرَِّف بــالّالم) نِْعــمَ (هــذا مثــال  نِْع

  ) بِْئـسَ (، وكذلك )نِْعَم َرُجًال زيدٌ : (وهو ضمريٌ ] و٦٤[، ومثاهلا )غالُم الرجل زيدٌ 

                                                        
يف هــذا التقــدير نكــرًة غــَري موصــوفٍة يف موضــِع َنْصــٍب علــى التمييــز، والفاعــُل ُمْضــَمٌر، وهــذا مــذهب ) مــا(فتكــون  )١(

ـــٌة مبعـــىن) مـــا(بعــض البصـــريني، وذهـــب ســـيبويه إىل أنَّ  الشـــيء، وهـــي الفاِعـــُل، وذهـــب الفـــراُء : هاُهنـــا معرفـــٌة تامَّ

ــا موصـــولة مبعـــىن ـ ـــم(الــــذي، فاعـــُل : والفارســـيُّ إىل أ�َّ الكتــــاب : ينظـــر. ، واجلمَلــــُة بعـــَدها ِصـــَلتـَُها)بـــئس(أو ) نِع

  .٣٣٦، واجلىن الّداين ٤/٢٥٠، وشرح الرضي ٢٥١، واملسائل املشكلة ٣/١٥٦
، ولسـوادة ١/٦٢ الكتـاب: ، ولسـوادة بـن عـدي، يف٦٥ديوانـه : البيت من اخلفيف، لعدي بـن زيـد العبـادي، يف )٢(

ــلت، يف ـــوادة أو لعــــدي، يف٨١حتصــــيل عــــني الــــذهب : أو ألميــــة بــــن أيب الصــ ــان العــــرب : ، ولسـ ). نغــــص(لســ

  .َيسِبُقهُ : مقاَم املضمِر، إِذ األصُل أْن يقولَ ) املوت(والشاهد فيه َوْضُع االسِم الظاهِر 
  .٨٧، واإليضاح العضدي ١/١١٢األصول : ينظر )٣(



  

  

  
٢٦١  

ـــــْئَس الّرُجـــــــُل زيـــــــدٌ : (تقـــــــول ـــــْئَس غـــــــالُم الّرُجـــــــل (، )بِــ ــــًال زيـــــــدٌ (، )زيـــــــدٌ بِــ ،         )بـــــــئس رجـــ

َرْوا بِــِه َأنُفَســُهْم َأْن َيْكُفــُروا فيــِه ) مــا(وجيـوُز أْن تكــوَن : "قــال الشــيخ. )١( بِْئَســَما اْشــتـَ

  .)٢( "الَّذي: مبعَىن 

  ".وشرطُُه ُمطَابَقُة الَفاِعلِ : "قوله

ـــاً للفاِعـــــِل يف إفـــــراِدِه، وتَثن: أي ــــِه، شـــــرُط املخُصـــــوِص أْن يكـــــوَن مطابقــ ــــِه، وَمجْعِـ يتِـ

ــٌري لـــه، فلـــذلك تقـــولُ  ـــِه، ألنّـــُه يف املعـــىن َتفسـ ـــَم الرُجـــُل زيـــدٌ : (وتـــذكريِِه، وتأنيِث نِْعـــَم (، و)نِْع

َؤنَّثُ )نِْعَم الّرجاُل الّزيدونَ (، و)الّرُجالِن الزيدانِ 
ُ
  .، وكذلَك امل

  ".وَشبَـُهُه ُمَتَأوَّلٌ  )٣( بِْئَس َمَثُل اْلَقْومِ و : "قوله

  :يِلِه َوْجَهانِ ويف تأو 

بِــْئَس َمثــُل الَقــوِم َمثــُل الَّــِذيَن، : أْن يكــوَن املضــاُف َحمــذوًفا، كــأنَّ َأْصــَلهُ ): أحــُدُمهَا(

  .َفَحَذُفوا املضاَف، وأقيَم املضاُف ُمَقاَمهُ 

، ويُكــوُن املخُصــوُص بالــذَّمِّ حمــذوًفا،  )الَقــومِ (صــفًة لـــ ) الَّــذينَ (أْن يكــوَن ): والثــاين(

كّذبَني َمثـَُلُهم: كأنُّه قيلَ 
ُ
  .بِْئَس َمثُل الَقوِم امل

خُصــــوُص إذا ُعِلــــَم، مثــــل: "قولــــه
َ
ــــَم العبــــدُ : وقــــد ُحيــــَذُف امل فــــِنْعَم و  )٤( نِْع

  .)٥("الماِهُدونَ 

ـــياِق أنَّ املـــرادَ  نِْعــَم العبـــُد أيــوُب، و فَـــِنعَم املاِهـــُدوَن : وذلــك ألنـّــه قَــْد ُعِلـــَم مــن السِّ

  .َحنْنُ 

                                                        
  .٢/٩٠سورة البقرة  )١(
  .١١٧شرح ابن احلاجب  )٢(
  .٢/٧٣٣مشكل إعراب القرآن : وينظر. ٦٢/٥سورة اجلمعة  )٣(
  .٣٨/٣٠،٤٤سورة ص  )٤(
  .٥١/٤٨سورة الذاريات  )٥(



  

  

  
٢٦٢  

  )".بِْئسَ (ِمثُل ) اءَ سَ (و : "قوله

ــاِر، كقولِــــكَ  ــْت تـََقــــُع يف اإلخبــ : يعــــين أّ�ــــا ُتْســــتَـْعَمُل اســــتعماَهلا ومبعَناهــــا، وإْن كانَــ

ـَل قولُـُه تعـاىل)َسـرَّين(، وهو نَقيُض )ساءين ذلكَ ( علـى  )١(َسـاَء َمـَثًال اْلَقـْومُ : ، وقَـْد محُِ

َر ُمضـاٌف حمـذوٌف لُيطـابِ : أّ�ا مبعىن ْخُصـوُص الفاعـَل، فقيـَل التقـديرُ بِْئَس، وقُـدِّ
َ
سـاَء : َق امل

  .مثًال مثُل القومِ 

  )".حبَّذا: (ومنها: "قوله

  .، فُأْدِغمَ )َحُببَ (وَأْصُلُه 

  .)٢()"ذا(وفاِعُلُه : "قوله

ــا أُرِيـَد بـه ُمشــاٌر  وهـو وإْن كـاَن ِمـْن ألفــاِظ اإلشـارِة ملْ يـُـَرْد بــِه ُمَشـاٌر إليـه بعينـِه، وإمنَّ

ْهِن، كما قيل يف إليِه يف ال   ).نِْعَم الرَُّجلُ : (يف قوهلم) الّرُجلِ (ذِّ

  ".وال يتغيـَّرُ : "قوله

ْضـَمِر ] ظ٦٤[بَتثِنَيٍة وال َمجٍْع وال : أي
ُ
تـذكٍري وال تأنِيـٍث؛ كـأنـُّهْم عـاَمُلوُه ُمعاَملَـَة امل

ا مل يُكْن ظاِهًرا، َفَجَعُلوا للظَّاِهِر على غريِِه َمزيَّةً )نِْعمَ (يف 
ّ
ُطابـََقةِ  ، مل

  .يف امل

  )".نِْعمَ (وبَعَدُه املخُصوُص، وإعرابُُه كإعراِب خمُصوِص : "قوله

  .)٣(هذا َكَما ذََكَرُه، وَقْد تقّدم

                                                        
  . ٢/٣١٥معاين القرآن، لألخفش : وينظر. ٧/١٧٧سورة األعراف  )١(
، ٢٠١املســائل املشــكلة  : ينظــر. ميوهــذا اختيــار كثــري مــن النحــويني، مــنهم الفارســي وتابعــه الزخمشــري واخلــوارز  )٢(

  .٢٤٤، واملنهاج ٣٢٣-٣/٣٢١، والتخمري ٣٦٥واملفّصل

). حبَّـذا زيـدٌ : (خربُهـا يف حنـو) زيـدٌ (كلمٌة واحدٌة مبتـدأٌ، و ) حبَّذا(وذهب اخلليُل وسيبويه وَمْن تابـََعُهَما إىل َأنَّ 

  .٢٣٩، واللمع ٢/٤٣، واملقتضب ٢/١٨٠الكتاب : ينظر

-٢/٣٨٣شـــرح املقدمـــة احملســـبة : ينظـــر. األخفـــُش، إىل تغليـــِب معـــىن الفعليَّـــةِ : عـــُض البصـــريني، وقيـــلوذهـــَب ب     

  .٣/١٠٨، وتوضيح املقاصد ٣٨٤
  ".كما َمرَّ إمَّا مبتدأٌ ما قبَله خربُُه، أو َخبَـُر مبتدٍإ حمذوفٍ : "ويف ث )٣(



  

  

  
٢٦٣  

  

ــــه ــ ــــى وفــــــِق : "قول ـــاٌل علــ ــــــٌز، أو َحـــ ــــــَل املْخُصــــــوِص، وبعــــــده متيي ــــــَع قب وُجيــــــوُز أْن يَق

  .)١("َخمُصوِصهِ 

حبَّـذا (، و)َحّبذا راكًبا زيـدٌ (، و)َرُجالً حبَّذا زيٌد (، و)حبَّذا رُجًال زيدٌ : (وذلك حنو

  ).زيٌد راكًبا

ــــوا التَّمييــــَز يف  ــا مل يلتزُِم ــ ــــمَ (والتزُمــــوُه يف ) َحبَّــــذا(وإمنَّ إذا كــــان الفاِعــــُل ُمضــــمًرا ) نِْع

  :ألمَرينِ 

ــــِه يف ): أحــــُدمها( ــــُه، خبالِف ـــٌظ َخيُصُّ ــــُه لفــ ـــا ل ــِري )نِْعــــمَ (أنَّ الفاِعــــَل هاُهنـ ، َفُجعِــــَل لغـــ

  . بِه مزيٌَّة يف الَبيانِ  امللُفوظِ 

ــٍري مــــن ) نِْعـــمَ (أنـَُّهـــْم لـــو مل ُمييِّــــزوا يف ): الثـــاين( ألُلْـــِبَس الفاعــــُل باملخُصـــوِص يف كثـ

مل يُـْدَر ) َرُجـالً (، َفلو َذَهبْـَت َحتْـِذُف )نِْعَم َرُجًال السُّْلطَانُ : (املواِضِع، وذلك يف ِمثِل َقوهلِِم

  .ُصوصٌ هِل السُّْلطَاُن فاِعٌل أو خمَْ 

  

                                                        
ٌر بــ ) حبــذا(فمـىت كــان املنصــوُب بعــد  )١( ٌر         بـــ )ِمــنْ (ِجنًســا فهــو متييــٌز مقــدَّ ، ومــىت كــان مشــتق�ا فهــو َحــاٌل مقــدَّ

  .٢/٣٨٤شرح املقدمة احملسبة : ينظر). يف(



  

  

  
٢٦٤  

  ]الُحروفُ [

  ".ما دلَّ على معًىن يف َغريهِ : احلْرفُ : "قوله

  .ُخيرُِج َعنه االسَم والِفعلَ " يف غريهِ : "وقوله. يـَُعمُّ " ما َدلَّ على َمعًىن : "قوله

  ".وِمن َمثَّ احتاَج يف جزئِّيتِه إىل اسٍم أو ِفعلٍ : "قوله

ِه مل يُكـن بُـدٌّ مـن ذِْكـِر ُمَتعّلِقـِه، وهـو إّمـا وِمْن َأْجِل أنُّه يُدلُّ على معًىن يف غريِ : أي

، فــال يســَتِقلُّ ُجــْزًءا إالَّ باســٍم أو )َقــد قــاَم زيــدٌ : (، أو ِفعــٌل حنــو)إّن زيــًدا قــائمٌ : (اســٌم حنــو

  .ِفعلٍ 

  

  ]حروف الجّر ومعانیها[

  ".ما ُوِضَع لإلفَضاِء بِفعٍل، أو معناُه، إىل ما يَِليهِ : اجلرّ  )١(حروف: "قوله

: حنــو) معنــاه(، و )أنــا مــارٌّ ِبَزيــدٍ (، و)َمــَررُت بزيــدٍ : (َحنْــوَ ). فعــٍل أو ِشــبههِ (ين بـــ يعــ

ـــّداِر أبُـــوكَ ( ــال ] و٦٥) [هـــذا(، فـــإّن العامـــَل فيـــه مـــا يف )هـــذا يف ال ــارِة، قـ مـــن معـــىن اإلشـ

  .)٢("على حنِو َعَمِلِه يف الظّرِف واحلَالِ ] وا�رورِ [َعِمَل َذِلَك يف اجلَارِّ : "الشيخ

ــــه ــــي: "قولـ ــــالَّمُ (و) البـــــاءُ (و) يف(و) َحـــــىتَّ (و) إىل(و) ِمـــــنْ : (وهـ واُو (و) ُربَّ (و) الـ

ـــا(و) الَقَســـــمِ  ــافُ (و) علـــــى(و) َعـــــنْ (و) تاؤهــ ) عـــــدا(و) حاَشـــــى(و) ُمنـــــذُ (و) ُمـــــذْ (و) الكـــ

  )".خال(و

ّثالثـُة فالَعَشرُة اُألَوُل ال تكوُن إالّ َحرًفا، واخلمَسُة الـيت تَِليهـا تكـوُن َحرفًـا وامسًـا، وال

  .البواقي تكوُن َحرًفا وِفْعالً 

  ".لالبتداءِ ) ِمنْ (فـ : "قوله

                                                        
  .٢١٥الكافية : ينظر. حرف: يف االصل )١(
  .١١٨شرح ابن احلاجب  )٢(



  

  

  
٢٦٥  

، وتعرُفهــا مبـــا َيصـــُلُح هلـــا انتهـــاٌء، وقـــد )ِســـْرُت ِمـــَن الَبْصـــَرةِ : (وذلــك يف حنـــو قولـــك

  ).أعوُذ بالّله من الّشيطاِن الرجيمِ (جتيُء ُمسَتبعًدا فيها ذلَك، لعَدِم القصِد إليه، كما يف 

  ".ينيِ والتَّب: "قوله

، وتـَْعرُِفهـا بـأْن َجتَْعـَل )١( فَـاْجَتِنُبوا الـرِّْجَس ِمـْن اَألْوثـنِ : وذلـك حنـو قولـه تعـاىل

  .َفيسَتقيُم املعىن) الَّذي(مكاَ�ا 

وَجبِ : "قوله
ُ
  .)٢("وزائدٌة يف غِري امل

، وتعرُفهــا بأنَّــَك لَــو )َهــل جــاءَك ِمــن أَحــٍد؟(، و)مــا جــاءين ِمــن أحــدٍ : (وذلـك حنــو

  .َتها لبِقَي أصُل املعَىن على حاِلهِ َحْذف

  .)٤("، واألخفش)٣(خالًفا للكوفيني: "قوله

  .فإنـُّهم ُجيَوِّزوَن زيادَ�ا يف الواِجبِ : أي

ُهُه ُمتأوَّلٌ )قد كاَن ِمن َمَطرٍ (و : "قوله   ".، وِشبـْ

، وإّمـا ، إّمـا للّتبعـيضِ )٥(َقد كاَن شـيٌء ِمـن َمطَـرٍ : وذلك أنُّه حيَتِمُل أْن يكوَن املعىن

  .جيوُز أْن تُكوَن فيِه للتبعيضِ  )٦(يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ : للّتبيِني، وكذلك قوله تعاىل

  ".لالنتهاءِ ) إىل(و : "قوله

  .)٧( ثُمَّ َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ : وذلك حنو

                                                        
  .٢/٩٤١التبيان يف إعراب القرآن : وينظر. ٢٢/٣٠سورة احلج  )١(
  .٣٢١، واجلىن الداين ١/٤١٠، واألصول ٤/٢٢٥لكتاب ا: ينظر. هذا على مذهب سيبويه ومن تابعه )٢(
  .٣٩١، ورصف املباين ٣٨١شرح الوافية : ينظر )٣(
  .٩٩-١/٩٨معاين القرآن، له : ينظر )٤(
  .٣٩١، ورصف املباين ٢/١٤٤، واإليضاح يف شرح املفصَّل ٣٨املفّصل : ينظر )٥(
  .٢٨١-١٠/٢٨٠يط ، والبحر احمل٢٨/٥٧تفسري الطربي : وينظر. ٧١/٤سورة نوح  )٦(
  .٢/١٨٧سورة البقرة  )٧(



  

  

  
٢٦٦  

  .)١("َمَع، قليالً : ومبعىن: "قوله

  .)٢( ْمَوَلُهْم ِإَلى َأْمَوِلُكمْ وال تَْأُكُلوا أَ : وذلك حنو

  ".كذلك) حّىت (و : "قوله

  .)٣(يعين أّ�ا ِمبْعَىن االنتهاءِ 

  ".مع، كثريًا: ومبعَىن : "قوله

  ).منُت البارحَة حىتَّ الصَّباحِ (، و)أكلُت السمكَة حّىت رأِسها: (وذلك حنو

  ".وختَتصُّ بالظَّاِهرِ : "قوله

ــُه، ولــو كــان جــائًزا لُنِقــل، وِحْكَمــُة وذلــك ألنَّــُه مل يُنقــْل َعــنُهم  َتــرِك ] ظ٦٥[ِخالُف

  ).إىل(، مع االستغناِء عنها بـ )٤(استعماِلِه كراِهَيُة إبقاِء أَِلِفها، أو تغيريِها

  ".خالًفا للُمربّدِ : "قوله

ــربّد
ُ
ــا بأّ�ــا حــرٌف كـــ )حتَّــاه: (أجــاَز حنــو )٥(يعــين أّن امل ، فــدخلْت علــى )إىل(، ُحمتج�

ضمرِ 
ُ
  .، واجلواُب ما تقّدمَ )٦(ِمثَلها امل

  ".للظَّْرِفيَّةِ ) يف(و : "قوله

  ).َجلَس يف املسجدِ : (وذلك حنو

                                                        
  .١١٥معاين احلروف : ينظر )١(
  .١/٢٢٤معاين القرآن، لألخفش : وينظر. ٤/٢سورة النساء  )٢(
ُهْم َحتَّى ِحينٍ :  حنو قوله تعاىل: "يف ث بعده )٣(   .٣٧/١٧٤سورة الصافات ". فـَتَـَولَّ َعنـْ
  .١١٩اجب شرح ابن احل: ينظر). وتغيريُها: (يف األصل )٤(
، واجلـىن الــداين ٨/١٦، وشـرح ابـن يعــيش ١/٦٧٠النكــت : ، وهـو يف)الكامـل(وال يف ) املقتضــب(رأيـه لـيس يف  )٥(

  .١/١٦٦، ومغين اللبيب ٤٩٩
  :وأنشد: "يف ث بعده )٦(

  ".فـًَتى َحّتاَك يابَن أبي زيادِ   فال واهللا ال يُلِفي أُنَاسٌ 

: بروايـة ٢٦١، ورصـف املبـاين ٤٠٨، وجـواهر األدب ٢١٣املقـرب : البيت من الوافر، مل أعرْف قائلـه، وهـو يف

  .يا ابن أيب يزيد



  

  

  
٢٦٧  

  ".على، قليالً : ومبعىن: "قوله

إّ�ا : ، وقد قيل)١( َوُألَصلِّبـَنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ : وذلك حنو قوله سبحانه

  .)٢(َراِر، وهو قوُل الزخمشريعلى بَاِ�ا، وإّمنا ُقِصَد املبالغُة يف االسِتقْ 

  ".لإللَصاقِ ) الباءُ (و : "قوله

  .التصَق ُمُرورِي باملكاِن الذي ُيالِبُسهُ : ، أي)مررُت بزيدٍ : (وذلك حنو

  ".واالستعانَةِ : "قوله

  ).كتبُت بالَقَلمِ : (وذلك حنو

َصاَحبةِ ]: "قوله[
ُ
  ".وامل

  ).اشرتيُت الفرَس ِبَسْرِجِه وِجلَاِمهِ : (وذلك حنو

َقابَلةِ : "قوله
ُ
  ".وامل

  ).بِعُت هذا �ذا: (وذلك حنو

  ".والتَّعِديَةِ : "قوله

  ).خرجُت بزيدٍ : (وذلك حنو

  ".والظرفيَّةِ : "قوله

  ).َجلسُت باملسجدِ : (وذلك حنو

  ".وزائدٌة يف اخلِرب، يف االستفهاِم والّنِفي قياًسا: "قوله

  ).ئمٍ ما زيٌد بقا(، و)هْل زيٌد بقائٍم؟: ()٣(]حنو[وذلك 

  )".أَْلَقى بيِدهِ (، و)ِحبَْسِبَك زيدٌ : (ويف غريِِه مساًعا، مثل: "قوله

                                                        
  .٢٠/٧١سورة طه  )١(
  .٣٨١املفّصل : ينظر )٢(
  .زيادة يقتضيها السياق )٣(



  

  

  
٢٦٨  

  .)١(وهو املبتدأُ، واملفُعولُ 

  ".لالخِتَصاصِ ) الالَّمُ (و : "قوله

  ).جاءين أٌخ له، وُغالٌم له: (وذلك حنو

  ".والّتعليلِ : "قوله

  ).ِجئُتَك للسَّْمنِ : (وذلك حنو

  ".وزائدةٌ : "قوله

  .)٢( َرِدَف َلُكمْ : قوِله تعاىلوذلك ُحنو 

  ".َعْن ، مع القولِ : ومبعىن: "قوله

ــًرا َمــا : وذلـك يف مثـِل قولِــِه تعـاىل َوقَــاَل الـَِّذيَن َكَفــُروا ِللَّــِذيَن آَمنُـوا َلــْو َكـاَن َخيـْ

  .عن الَِّذيَن آَمُنوا: أي )٣(َسبـَُقونَا ِإَلْيهِ 

  ".َعجُّبِ الواِو ، يف الَقَسِم للتـَّ : ومبعىن: "قوله

  : وذلك حنو قوله

َقى َعَلى األيَّاِم ُذو َحَيدٍ    )٤(ِبُمْشَمِخرٍّ بِه الظَّيَّاُن واآلسُ   ِهللاِ◌ يـَبـْ

  .)٥("للتَّقليلِ ) ُربَّ (و : "قوله

                                                        
املعجـــم املفهـــرس : ينظـــر. وآيـــات ُأَخـــر. ٤/٦ســـورة النســـاء ". ، وهـــو الفاعـــلُ كفـــى ِبـــاهللاومنـــه : "يف ث بعـــده )١(

  .٦١٣الكرمي أللفاظ القرآن 
  .١٣٠شرح ابن احلاجب : وينظر". ردفكم: مبعىن: "ويف ث بعدها. ٢٧/٧٢سورة النمل  )٢(
  .٤٦/١١سورة  األحقاف  )٣(
، والصــدر فيــه ٣/٢ديــوان اهلـذليني : البيـت مــن البســيط، وهـو خمتلــٌف يف نســبِتِه، فهـو ملالــك بــن خالـد اهلـُـذيل، يف )٤(

، ١/٤٣٩شــرح أشــعار اهلــذليني : ، وملالــك بــن خويلــد اخلُنــاعي، يفذو َحيــدٍ  والُخــْنُس لــن يُعِجــَز األيــام: بروايــة

شـرح : ، ولعبـد منـاة اهلـذيل، يف١/٤٧٤النكـت : ، وأليب ذؤيـب، يف٣/٤٩٧الكتـاب : وألميَّة بن أيب عائذ، يف

  ).للَّهِ (مكان ) تاللَّهِ : (برواية ٤/٣٢٥شرح الرضي : ، وبال نسبة يف٩/٩٨ابن يعيش 

  .الواوِ : إذ جاءت الالَُّم يف الَقَسِم مبعىن" ِهللا يبقى: "لهوالشاهد فيه قو 
  .٣٨٢، واملفّصل ١٥٠، واللمع ١/٤١٦األصول : ينظر. هذا عند أكثر النحويني )٥(



  

  

  
٢٦٩  

ا للتَّْكثريِ : هذا َكَما ذكرُه، وِقيلَ    .واهللا أعلم. )١(إ�َّ

  ".هلا َصْدُر الَكالمِ : "قوله

يف التكثــِري، فوَجــَب أْن ) َكــمْ (شــاِء يف التقليــِل، مثــل وذلــك ألّن معناهــا معــىن اإلن

  .يكوَن هلَا صدُر الكالِم كغريَِها ِممَّا فيِه معىن اإلنشاءِ 

  ].و٦٦" [خمتصٌَّة بنكرٍة موصوَفٍة على األَصحِّ : "قوله

وذلــك ألنَّ َوْضــَعها لتقليــِل نــوٍع مــن جــنٍس، فــإذا ذكــرَت الّنكــرَة دّل علــى اجلــنِس، 

ـــا قـــال. ُه ِبصـــَفٍة، َوفـَّـــْرَت عليهـــا َمـــا َتقَتضـــيِه ِمـــن نـــوٍع ِمـــن ِجـــنسٍ وإذا َخصَّصـــتَ  علـــى : "وإمنَّ

  .)٣(، واألظهُر وجوبُُه، قاله ركُن الّدينِ )٢(ألّن يف وُجوِب الصفِة ِخالًفا" األصحّ 

  .)٤("وِفْعُلها َماٍض حمُذوٌف غالًِبا: "قوله

فعلُـه إالّ ماضـًيا، وإّمنـا ُحـِذَف غالبًـا وذلك ألّن املعَىن على َتقليٍل ُحمّقٍق، فال يكوُن 

ا كاَن معلوًما، كما ُحِذَف ُمَتعلِّق الباِء يف 
ّ
ا ُعِلم) بسم اهللاِ (مل

ّ
  .مل

َهٍم ُممَّيٍز بنكرٍة منصوبَةٍ : "قوله   ".وَقد َتْدُخُل على مضمٍر ُمبـْ

  ).ُربَُّه رُجالً : (وذلك حنو

  ".والّضمُري ُمْفَرٌد ُمذّكرٌ : "قوله

  .)٥()نِْعمَ (ضمٌري ملقدٍَّر ِذْهينٍّ، فَـَيِجُب إفراُدُه، كضمِري وذلك ألنّه 

                                                        
، ومغــين ١٤٧، والتســهيل ٢/٢٧٤الكتــاب : ينظــر. وهــذا ظــاهر كــالم ســيبويه، وأيَّــَدُه ابــُن درســتويه وابــُن مالــك )١(

  .١/١٨٠اللبيب 
، وذهب األخفُش والفراُء )ُربَّ (ذهب ابُن السرَّاج وأبو علي الفارسيُّ ومن تابعهما إىل وجوِب وْصِف جمروِر  فقد )٢(

ـــيبويه ــاهُر كــــالم سـ ــاُج إىل أَنَّــــه ال يلــــزُم وصــــُفه، وهــــو ظــ ــ ــــاب : ينظــــر. والزجَّ ـــول ٢/١٠٨الكت ، ١/٤١٨، واألصـ

  .٢/٤٥٧، وارتشاف الضرب ٢٥٠واإليضاح العضدي 
  .٣٠٣فية الوا: ينظر )٣(
  .١/٤١٧األصول : ينظر )٤(
، وشـرح الرضـي ٢/٨٣٣، واملقتصـد ٢٥٣، واإليضـاح العضـدي ١/٤١٩األصـول : ينظـر. هذا مذهب البصـريني )٥(

٤/٢٤٨.  



  

  

  
٢٧٠  

  ".يف ُمطابَقِة الّتميزِ  )١(ِخالًفا للكوفيني: "قوله

مٍ  تَقدِّ
ُ
  .)٢(وذلك ألنُّه ِعنَدُهم إضَماٌر مل

  ".َفتدُخُل على اجلمل) ما(وتَلحُقَها : "قوله

ــــَل قَــــد يُكــــوُن يف ِنســــَبٍة َخمصوَصــــٍة، ــال حــــرِف  وذلــــك ألّن الّتقلي فتوّصــــلوا يف إدخــ

  ).ُرّمبا زيٌد قائمٌ (، و)ُرّمبا قام زيدٌ : (، فقالوا)ما(الّتقليِل على الّنسَبِة بـ 

  .)٣("وواُوها تدُخُل على َنِكَرٍة َموصوَفةٍ : "قوله

  :وذلك يف حنو قوله

َوبـَْلَدٍة ليَس بها أنيسُ 
)٤(.  

)بَّ رُ (إّن الواو عاِطفٌة، واجلرُّ بعدها بتقدير : وَقد قيل
  .واهللا أعلم. )٥(

  ".واو الَقَسِم إّمنا تكوُن عند َحْذِف الِفعل: "قوله

، ويلـَزُم مـن جميئهـا حـذُف )أُقِسـُم بـاهللا: (، كمـا تقـولُ )أقِسُم واهللاِ : (فال تقولُ : أي

  .الِفعلِ 

  ".لغري السؤال: "قوله

  .، فإّن الواو ال ُتستعَمُل فيه)باهللا أخربين: (احرتاٌز من حنو

  ".تّصٌة بالظَّاِهرِ خمُ : "قوله
                                                        

  .٢/٤٦٣، وارتشاف الضرب ١/٤٢٢األصول : ينظر )١(
، وعلـــى )ه امـــرأًة، وامـــرأتني، ونســـاءً رُبّـــ(، و)رُبّـــه رجـــًال، أو رُجلـــِني، أو رجـــاالً : (فتقـــوُل علـــى األّولِ : "يف ث بعـــده )٢(

  .١/٤١٩األصول : ينظر". ، وكذلك الباقي)ر�م رجاال(، و)ر�ما رجلني(، و)رُّبه رجالً : (الثاين
ــا بــــــ : أي )٣( ــها) واِو ُربَّ (اجلـــــّر هاهنـــ ـــوفيَني واملـــــربد. نـَْفِســـ ــذهُب الكــ ـــذا مـــ ـــاف : ينظـــــر. وهــ ، )٥٥م( ١/٣٧٦اإلنصــ

  .٢/٣٦٢وارتشاف الضرب 
  .إالَّ اليعافيُر وإالَّ العيسُ : وبعده. بسابساً ليس بها أنيسُ : ، برواية٩٧ديوانه : ِجلَِران الَعْوِد يفرجٌز  )٤(

  .١٧٩، وحتصيل عني الذهب ٤/٤١٤، واملقتضب ١/٢٦٣الكتاب : وبال ِنسبة يف

  ".ليس �ا أنيسُ : "ه، وجمرورُها نكرٌة، موُصوفٌة بقول)ُربَّ (إذ جاءْت الواو واَو " وبلَدةٍ : "والشاهد فيه قوله
، واإليضـاح الَعُضـِدي ١/٤٢١، واألصـول ١/٢٦٣الكتـاب : ينظـر. هذا مذهب سيبويه ومن تابعه من البصريني )٥(

٢٥٤.  



  

  

  
٢٧١  

ضمِر، فال تقولُ 
ُ
  ).ِبكَ : (كما تقول) َوكَ : (يعين أّ�ا ال ُتستعمُل يف امل

  ".مثُلها) التَّاءُ (و : "قوله

  .)١(فيما ذُِكرَ : أي

  ".ُخمَْتصٌَّة باسِم اِهللا تعاىل: "قوله

  ).َتربِّ الَكْعَبةِ : ()٢(، وقد روى األخفشُ )تاهللاِ : (ولكن) تـََزيدٍ : (فال تقولُ 

  .)٣("أعمُّ ِمنُهما يف اَجلميعِ ) الباءُ (و : "قوله

ــا فرَعـــاِن عنهـــا، فلـــذِلَك تقـــولُ  بـــاِهللا (، و)أَْقَســـمُت بـــاهللاِ : (وذلـــك ألّ�ـــا أْصـــٌل، ومهـ

  ).ِبَك ألفَعلنّ (، و)ِبَزيدٍ (، و)أخربين

  ".بالالَّم، وإنَّ، وحرِف النَِّفي] ظ٦٦[ويتلقَّى الَقَسمُ : "قوله

ْقَســُم عليـِه ِمــن أوَِّل األمــِر، وهــو وذلـك ألنـُّهــم َقَصــدُ 
ُ
وا إىل أْن يُبيـِّنُـوا أّن هــذا هــو امل

يعــين الَقَســَم الــذي لغــِري الُســَؤاِل، وأّمــا الَقَســُم الــذي للســؤاِل فَــال يتلقَّــى إالّ مبــا فيــِه معــىن 

  .)٤()باِهللا أخربين: (الطَّلِب، حنو

ــــّالمُ (فـــــ  ـــائمٌ : (حنــــو) ال ، و )إنَّ زيــــًدا لقـــــاِئمٌ : (حنــــو) إنَّ (، و )َألفْـَعلــــنَّ (، و)لزيــــٌد قـ

  ).ال يقوُم زيدٌ (، و)ما زيٌد بقائمٍ : (ُحنو) حروُف النفي(

  ".وُحيَْذُف جوابُُه إذا اعتَـَرضَ : "قوله

ــَرَض بــَني املبتــدإ واخلَــِرب، وهــي يف املعــَىن )قــائمٌ  -واهللاِ  -زيــدٌ : (وذلــك حنــو ، ألنــه اعتَـ

قَسُم عليِه، فاسُتغِينَ عن إعادتِهِ 
ُ
  .امل

                                                        
  . مثُل الواِو يف اشرتاِطها حذِف الِفْعِل، وكوِ�ا لغِري الّسؤالِ : أي )١(
  .٤٨٥، واملفّصل ٢/٨٣١املقتصد : ينظر )٢(
أعـمُّ مــن الـواِو والتــاِء، ألّ�ــا تكـون مــع الفعـل ومــع حذفــه، ومـع الســؤاِل وغـريِه، ومــع الظــاهِر : يعــين: "يف ث بعـده )٣(

  .١٢١شرح ابن احلاجب : ينظر" …وغريهِ 
  ".بديِنَك َهْل َضَمْمَت إلْيَك نـُْعَمى: ، قال)هل قام زيٌد؟(و: "يف ث بعده )٤(

  : ، وعجزه)نـُْعَمى(مكان ) لَيـَْلى: (وايةبر  ٢٢٢ديوانه : هذا صدر بيت من الطويل، لقيس بن امللوح، يف

  .قـَُبيَل الصُّْبِح أو قبـَّْلَت َفاَها



  

  

  
٢٧٢  

َمُه ما يُدلُّ عليهِ : "قوله   ".أو تـََقدَّ

ْقَسَم عليه يف املعىن هو ما تقدَّم)زيٌد قائٌم واهللاِ : (وذلك حنو قوله
ُ
  .)١(، ألنَّ امل

  ".للمجاوزة) عن(و : " قوله

  ).رَمى عِن الَقوسِ : (وذلك حنوُ 

  ".لالستعالء) على(و : "قوله

  ).جلسُت على احلائطِ : (وذلك يف حنِو قوِلك

  )".ِمن(وَقد يكوناِن امسِني بدُخوِل : "قوله

  :وذلك يف حنِو قوِله
  

  .)٢(ِمْن َعْن َيِميني َمرًَّة وأَماِميَ   ولَقْد أرَاني للرَِّماِح َدرِيَئةً 

  :وقوله. ِمن َجانِبها: أي
  

  )٣(َتِصلُّ وَعْن َقيٍض بَِبيَداَء َمْجَهلِ    َغَدْت ِمْن َعلْيِه بَعدَما َتمَّ ِظْمُؤها

  .ن َفوِقِه، ملا ثَبَت ِمْن أنَّ حروَف اَجلرِّ ال تدُخُل إالّ على االسممِ : أي

  ".للتشبيهِ ) الكافُ (و : "قوله

  

  ).زيٌد كعمٍرو: (وذلك يف حنو قوِلكَ 

  ".وزائدةٌ : "قوله

                                                        
  ".ما تقّدَمُه، فاسُتغِينَ عن إعاَدتِهِ : "ويف ث )١(
ـــوان اخلـــوارج(ديوانـــه ضـــمن : البيـــت مـــن الكامـــل، لقطـــري بـــن الفجـــاءة، يف )٢( ـــوان احلماســـة، ١٧١) دي ، وشـــرح دي

  .١/١٩٩ين اللبيب مغ: ، وبال نسبة يف١/١٣٦للمرزوقي 

  ).ِمنْ (امسًا جمروًرا بـ ) َعن(والشاهد فيه جميء 
وُنِسـَب . ٢٠٣، واألزِهيـة ٥٠٤، وأدب الكاتـب ١٢٠شعره : البيت من الطويل، ملزاحِم بن احلارِث العقيلي، يف )٣(

ــا(مكـــان ) ِمخُْســـها: (بروايـــة ٢/١١٣٣النكـــت : إىل كعـــب بـــن زهـــري، يف ـــَزاء(، و )ِظْمُؤهـ ). ببيـــداء(ن مكـــا) ِبَزيـْ

  ).ِمن(امسًا جمروًرا بـ ) على(والشاهُد فيه جميُء 



  

  

  
٢٧٣  

ــــِه َشــــْيءٌ : وذلـــك يف حنــــو قولِــــه تعــــاىل لــــيس ِمثَلــــه : ، ألنَّ املعــــىن)١(َلــــْيَس َكِمْثِل

  .شيءٌ 

  )٢(".امسًا وقد تكونُ : "قوله

  :وذلَك يف مثِل قوِلهِ 

َهمِّ    )٣(يضَحْكَن َعْن كالبَرِد الِمنـْ

  .َعن ِمثِلِه، ملا تقدَّمَ : أي

  ".يف الزََّماِن لالبتداِء يف املاِضي) ُمْنذُ (و ) ُمذْ (و : "قوله

ـنِة، : ، أي)ما رأيتـُه ُمـْذ َسـنِة كـذا: (وذلك يف حنِو قوِلكَ  ابتـداُء ذلـك ِمـن هـذه السَّ

يف الزَّمــاِن َأْو ال؟ أَجـــاَزُه ) ِمـــن(يف َغـــريِه، وهــل َجتــيُء ) ِمــن(بتــداء يف الّزمـــاِن مثــل فهــي لال

  : حنو قوله تعـاىل )٦(]يف) [ِمن(وتأوَّلوا ] و٦٧( )٥(، ومنَعُه الَبصريُّونَ )٤(الكوفّيون

                                                        
  .٤٢/١١سورة الشورى  )١(
  ".وختَتصُّ بالظّاهر: "بعده ٢١٨يف الكافية  )٢(
  .بيٌض ثالٌث ِكنعاٍج َجمِّ : ، وقبله٢/٣٢٨ملحق ديوانه : رجز للعجَّاج، يف )٣(

  .١/٣٨٩، وشرح ألفية بن ُمعِطي ٣٨٥املفّصل : وهو بال نسبة يف

  ).َعنْ (، ِلُدُخوِل حرِف اجلرِّ عليه )ِمثل(والشاهد فيه جميُء الكاِف امسًا مبعىن 
ــــَرب )٥٤م( ١/٣٧٠اإلنصــــاف : ينظــــر )٤( ــًا، يف. ٢/٤٤١، وارتشــــاف الضَّ ـــازه األخفــــش أيضــ ــاين القــــرآن : وأجـ معــ

٢/٣٣٧.  
ــيبويه يف الكتــــاب  )٥( ـــا تكــــوُن البتــــداِء الغايــــِة يف األ٤/٢٢٤نــــّص ســ ــاكنِ ، علــــى أّ�ـ ، ١/٤٠٩األصــــول : وينظــــر. مــ

  .٢/٤٤١، وارتشاف الضرب )٥٤م( ١/٣٧٠واإلنصاف 
  .زيادة يقتضيها السياق )٦(



  

  

  
٢٧٤  

 ٍــْوم ــْن َأوَِّل يـَ َة وال َحاَجــ: "ِمــن تأســيِس أّوِل يــوم، قــاَل الشــيخ: بــأّن املعــىن )١(ِم

  .)٢("إىل الّتأويلِ 

  )".ما رأيُتُه ُمْذ شهرِنا وُمذ يوِمنا: (والظّرِفيَُّة يف احلاِضِر، مثل: "قوله

  .)٣()يف(هذا كَما ذََكَرُه، وهي ِمثل 

  ".لالستثناءِ ) َخال(و ) عَدا(و ) حاَشى(و : "قوله

، )َخـال عمـٍروقَـاُموا عـَدا زيـٍد، و (، و)َفَجَر القوُم حاَشى زيدٍ : (وذلك يف حنِو قوِلكَ 

  .)٤(على ما تقدَّم

  ]الحروُف المشّبهة بالفعل[

ــــه ـــ ـــــبَّهُة بالِفعـــــــلِ : "قول ــــأنَّ (و) أنَّ (و) إنَّ : (احلـــــــروُف املشــ ــتَ (و) لكـــــــنَّ (و) كـــ ) ليـــــ

  )".لَعلَّ (و

ا تقتِضـي أمـَريِن كمـا أنَّ الِفعـَل املتعـّدي يـَْقَتِضـي  تعدِّي أ�َّ
ُ
َ◌ووْجُه شَبِهَها بالِفعِل امل

ــــا علــــى ثالثــــِة َأْحــــُرٍف فصــــاِعًدا،  فــــاعالً : أمــــَرْينِ  َمبنيّــــٌة علــــى الفــــتِح   )٥(]و[ومفعــــوًال، وَأل�َّ

  .كاألفَعالِ 

  ".هلا َصْدُر الَكالمِ : "قوله

وذلك ألن ُكـال� ِمنَهـا يَـُدلُّ علـى ِقْسـٍم مـن أقَسـاِم الكـالِم، وذلـك يَقتِضـي الّتقـدَمي، 

ـــَرِة جـــواِز ليتَحقَّـــَق املخاطَـــُب املعـــىن ِمـــن أوَِّل األمـــِر فَيبـــ ْم َلبقـــَي يف َحيـْ ين عليـــِه، ولـــو مل تُقـــدَّ

  .الّتقديراتِ 

                                                        
  .٩/١٠٨سورة التوبة  )١(
  .١٢٢شرح ابن احلاجب  )٢(
حنــِو ، ويُعــرُف احلاضــُر باإلضــافِة إىل ضــمِري املــتكلِِّم أو اإلشــارِة أو )يف يوِمنــا(و) يف شــهرِنا: (كمـا تقــولُ : "ويف ث )٣(

  ".ذلك
  ).املستثىن(يف موضوع : أي )٤(
  .زيادة يقتضيها السياق )٥(



  

  

  
٢٧٥  

  ".فهي ِبَعْكِسَها) َأنَّ (سوى : "قوله

  .)١(ال يكوُن هلا َصْدُر الَكَالمِ : أي

  ".فتُلَغى) ما(وتـَْلَحُقها : "قوله

  )٢(.وذلك ألّ�ا حينئٍذ خترُُج عن شَبِه الِفْعلِ 

  ".على األفصحِ : "قوله

  :ُه َقْد َجاَء النَّْصُب، يف ِمثِل قولهِ إشارٌة إىل أَنَّ 

  )٣(إلى َحَماَمِتنا َأْو ِنْصَفُ◌ـه فَـَقدِ   قالْت أَال َليَتَما هذا الَحماَمُ◌ َلَنا

  .َوُمحلِت البواقي عليِه، ألنّه باٌب واِحدٌ 

  ".وَتدُخُل حينئٍذ على األفَعالِ : "قوله

ا قَاَم زيدٌ : (وذلك يف حنِو قوِلكَ    .)٤(])زيدٌ [ا يُقوُم ِإمنَّ (، و)ِإمنَّ

  ".ال تـَُغيـَُّر َمعَىن اجلملةِ ) إنَّ (فـ : "قوله

ــــِه مـــــن  ــا كانَـــــت عليـ ـــى مـــ جـــــرَِّد التأكيـــــِد، واجلملـــــُة علــ
ُ
ـــــا تـــــدُخُل مل ـــــا إمنَّ ـــك أل�َّ وذلــ

  .االستقاللِ 

فردِ ) أنَّ (و : "قوله
ُ
  ".َمع ُمجلِتها يف ُحْكِم امل

ــا جتعــُل اجلملــَة بتأويــِل مصــدٍر ِمــن خَ  ربِهــا، أو َمــا يف ُحْكِمــِه، فــافتقرْت وذلــك أل�َّ

  ).أعَجبين أّن زيًدا قائمٌ : (إىل ُجْزٍء آَخٍر تكوُن بِه كالًما، حنو

                                                        
لكو�ا وما بعدها معموًال لعامٍل قبَلها إْن مل تُكْن مبتدأًة، ولوَجَب تقـدُمي َخَربِهـا ِإْن كانـْت كـذلك، : "يف ث بعده )١(

َم ما يـَْرِشُد إىل ذلك يف املبتدإ   ".وقد تقدَّ
  ".…ال تلحقه، ويبتدأ بعدها الكالم) ما(ألّن : "بعده"يف ث  )٢(
  . ٢/٤٦٢، واخلصائص ٢/١٣٧، والكتاب ٢٤ديوانه : البيت للنابغة الذبياين، يف )٣(

  .بالرفع والنصب) اَحلَمامُ (، وعدُم إعماهلا، إذ ُروي )ما(اليت اتصلْت �ا ) لَْيتَ (والشاهد فيه جواُز إعماِل    
  :قال: "يف ث بعده )٤(

  "أضاءْت لَك النَّاُر الحماَر الُمقيََّدا  بَد قَيٍس لَعّلماأِعْد َنَظًرا يا عَ 

ا َأَضاَءتْ : برواية ١/٢١٣ديوانه : والبيت من الطويل، للفرزدق، يف   .فـَُرمبَّ
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ــب الَكْســـــُر يف َموِضـــــِع اُجلَمـــــِل، والفـــــتُح يف َموضـــــِع ] ظ٦٧[َوِمـــــن َمثَّ : "قولـــــه وَجـــ

  ".املفردِ 

كسورَة تبقى َمعها اجلملُة على فائِـَدِ�ا،: أي
َ
واملفتوحـُة تـَْقِلُبهـا إىل  وِمن أجِل أنَّ امل

فردِ 
ُ
فرِد وَجَب الكسُر يف َموضِع اُجلَمِل، والَفْتُح يف موِضِع امل

ُ
  .ُحْكِم امل

  ".فُكِسَرِت ابتداًء، وبعَد القوِل، وبعد املوُصولِ : "قوله

جـاءين الّـذي إّن (، و)إّن زيًدا قائمٌ : قال(، و)إنَّ زيًدا قائمٌ : (وذلك يف حنو قوِلكَ 

  .)١(، ألنَُّه ال يَقُع هذه املواِقَع إالّ اُجلَملُ )أباُه عاملٌِ 

  ".وفُِتَحْت فاِعلًة، ومفُعولًة، وُمبتَدأًة، وُمضافًا إليها: "قوله

ــــكَ  ــــَك يف حنـــــِو قولِـ ـــائمٌ : (وذلـ ـــائمٌ (، و)أعَجبَـــــِين أنَّ زيــــــًدا قــ ــُت أنَّ زيـــــًدا قـــ ، )كرِْهـــ

ـــن أنَّ زيـــًدا قـــائمٌ (، و)عنـــدي أّن زيـــًدا قـــائمٌ (و ــُت ِم ، ألنّـــُه ال يَقـــُع هـــذه املواقــــَع إال )َعِجْبـ

فرداتُ 
ُ
  .امل

  ".، ألنَّه مبتدأٌ )لوال أَنَّكَ : (وقالوا: "قوله

ــا هــو يف َموِضــِع املبتــدإِ ) َأنَّ (ِمــن ) لــوال(يُريــُد أنَّ مــا بعــَد  ، وال )٢(وامسهــا وخربِهــا إمنَّ

لـوال : (ُب عنـَد َحـذِفها َأْن تقـولَ يـَُقدَُّر ُمجلًة ُمستِقلًَّة، فُتْكَسُر ألنَّه لو كاَن كذلَك لكاَن جيَِ 

  ).زيٌد قائمٌ 

  ".، ألنَّه فاِعلٌ )لو أَنَّك(و : "قوله

  .لو ثـََبتَ : وذلك ألنَّ التقديرَ 

  .)٣()"َمْن ُيْكرِْمِين َفِإينِّ أُْكرُِمه: (فإْن َجاَز التـَّْقِديراِن جاَز اَألْمَراِن، مثل: "قوله

                                                        
  ".…ألّن املفتوَحَة ال يُبتدأ �ا، والصِّلُة ال تكوُن إالَّ مجلةً : "يف ث بعده )١(
َم ِذْكُر اخلالِف يف االسم امل )٢(   ).املبتدإ واخلرب(يف باب ) لوال(رفوع بعد قد تقدَّ
وكســرِها جلــواِز التقــديريِن، وكــذلك احلــال بعــد ) إنَّ (بعــد فــاِء اجلــزاِء فيجــوُز فــتح مهــزة ) إنّ (هــذا مثــال جــاءت فيــه  )٣(

  .الفجائية كما يف البيِت اآليت) إذا(
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ــــه: (إْن أََرْدتَ  ـــا أُْكرُِم ــبَ ) فأنَـ ــَب ) َفجــــزاُؤُه إكراِمــــي: (الَكْســــُر، وإْن أََرْدتَ  وَجــ وَجــ

  .الَفتحُ 

  : "قوله
  

  )١("إذا َأنَُّه عبُد الَقَفا واللَّهازِمِ   وُكْنُت َأَرى زيًدا كَما ِقيَل َسيًِّدا
  

  .فُِتُحتْ ) إذا ُعبوِديـَُّتُه حاِصَلةٌ (ُكِسَرْت، وإْن أريَد ) إذا هو عبد القفا(إْن أُريَد 

  ".ُههُ وِشبْـ : "قوله

، واهللا )٢()أّين أمحـــُد اهللا: أّوُل مــا أقُـــولُ : (إشــارٌة إىل أنَّـــه قَــْد جيـــيُء غـــُري هــذا، ومنـــه

  .أعلم

  ".ولذِلَك جاَز الَعْطُف على اسِم املكسورِة لفظًا أو ُحكًما بالرَّفعِ : "قوله

ـا َمل : أي
َّ
ـا مل تُغـريِِّ املْعـَىن َصـحَّ وألنَّ املكسورَة ال تُغيـُِّر جاَز الَعْطُف على اِمسَهـا، أل�َّ

  .أْن تـَُقدََّر كاملعُدومِ 

  )".إنَّ زيًدا قائٌم وعمٌرو: (ِمثلُ ]: "و٦٨[قوله 

َعِلْمـُت أنَّ زيـًدا قــاِئٌم : (هـذا مثـاُل املكسـورِة لفظًـا، ومثـاُل املكســورِة ُحكًمـا قولـك

  .)٣(هاُهنا وما َعِملْت فيِه بتأويِل اُجلْمَلةِ ) أنَّ (، ألنَّ )وعمٌرو

  ".لفظًا أو تقديًرا )٤(وُيْشتَـَرُط ُمِضيُّ اخلربِ : "قوله

  ).إنَّ زيًدا وعمٌرو قاِئمٌ : (مثاُل األوَِّل ما تقدََّم، ومثاُل الثَّاين قوُلك

                                                        
، وشــرح عمــدة احلــافظ ٣٩١فّصــل ، وامل٣/١٤٤البيــت مــن الطويــل، مل أعــرف قائلــه، وهــو مــن شــواهد الكتــاب  )١(

  .الفجائية) إذا(وكسرها بعد ) إنَّ (والشاهُد فيِه جواُز فتِح مهزِة . ٢٢٨
  .١٣١-١٣٠اإليضاح العضدي : ينظر )٢(
ـــتُ (مـــــن جهـــــة َأنَّ : "يف ث بعــــده )٣( ـــوَيل ) َعِلمــ ـــِع مفعــ ـــَدها يف موِضــ ــا بـَْعــ ـــوبًا إليـــــه، فهـــــي ومـــ ـــوبًا ومنسـ تقتِضـــــي منســ

  )".َعِلْمتُ (
  .مضي اخلرب) إنّ (وُيشرتَط يف الَعطِف على اسم : أي )٤(
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  .)١("ِخالًفا للكوفّينيَ : "قوله

، وهو فاِسٌد، ِلَما يؤدِّي إليِه مـن كـوِن )إنَّ زيًدا وعمٌرو قائمانِ : (فإّ�م جيُِيُزوَن حنو

) إنَّ (، ألنّـُه ِمـن حيـُث هـو َخـٌرب َعـن اسـِم )إنَّ (غَري معموٍل لــ ) أنَّ (َربِ الواحِد معُموًال لـ اخلَ 

  .)٢(، وِمن َحيُث أنُّه َخٌرب َعِن املعُطوِف على احمللِّ معموٌل لالبتداءِ )أنَّ (َمعُموٌل لـ 

  ".وال أثـََر لَكونِِه َمْبِني�ا: "قوله

  .اِنِع قاِئٌم فيهِ وذلك ألنَّ ما ذُِكَر ِمَن امل

  )".إنََّك وزيٌد ذاهَبانِ : (، يف مثل)٤(والِكسائي )٣(خالًفا للمربّدِ : "قوله

خالَفتِـِه القيـاَس، واسـتعماَل الُفَصـَحاِء، 
ُ
َع َعنُهْم، وُهو َمـردوٌد مل وُحجَّتُـُهما أنُّه َقْد مسُِ

  .)٥(وَقْد ذَكَر سيبويه أنَّه ممَّا يـَْغَلُط فيه بـَْعُض الَعَربِ 

  ".كذلكَ ) لكنَّ (و: "ولهق

  .)٦(يُرِيُد فيما تقدََّم ِمن أحكاِم الَعْطِف على احمللِّ 

  ".ولذِلَك دَخلِت الالَُّم مع املكُسورِة ُدوَ�ا: "قوله

  .وألنَّ املكسورَة ال تُغيـُِّر املعَىن، َدخَلْت الُم االبتداِء َمَعها دوَن املفتوحةِ : أي

  

  ".على اَخلَربِ : "قوله
                                                        

ـــُر ُمْســـَتَحٍب : "َأنَّ ا�يـــَز لــذلَك هـــو الكســـائي، مث قـــال ١/٣١١) معـــاين القـــرآن(قــد صـــرََّح الفـــراُء يف  )١( ِإنَّ َذلِـــَك َغيـْ

  ".عندي
ول لالبتـداء ال    لــ عنـدهم معمـ) إنّ (هذا على مذهب البصـريني، أمَّـا عنـد الكـوفيَني فـال يلـزمهم ذلـك ألّن خـرب  )٢(

  .١/٤٧١، وشرح الكافية الشافية )٢٢م( ١/١٧٦، واإلنصاف ١/١٣٠األصول : ينظر). إنّ (
  .أَنَّه يذهُب مذهَب سائِر البصريني ١١٢-٤/١١١يـُْفَهُم من كالِم املربد يف املقتضب  )٣(
 ١/١٨٦اإلنصــاف : ينظــر. اَن امسُهــا مبني�ــاقبــَل متــاِم اخلــِرب إذا كــ) إنْ (إّن الكســائي ُجييــُز العطــَف علــى حمــلِّ : أي )٤(

ِجيَز لذلك هو الفراءُ : ١/٢٥٦، ويف األصول ١٦٧، واملنهاج )٢٣م(
ُ
  .إنَّ امل

  .٢/١٥٥الكتاب : ينظر )٥(
َمـا : (املكسورة يف جواِز الَعْطِف على حملِّ االسِم بعد ُمِضـي اخلـِرب لفظًـا أو تقـديًرا، حنـو) إنّ (مثل : أي: "ويف ث )٦(

  .٢/١٤٥الكتاب : وينظر" …)زيٌد لكّن بكًرا خارٌج وعمٌروَخرَج 
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  ).إنَّ زيًدا َلَقاِئمٌ ( :وذلَك حنو

  ".وعلى االسِم إذا ُفِصَل بيَنُه وبَيَنها: "قوله

اِر َلزيدٌ : (وذلك حنو ا قال). إنَّ يف الدَّ ا اتـََّفَقـا " إذا ُفِصَل بيَنُه وبَيَنها: "وإمنَّ
َّ
ما مل أل�َّ

  .يف َمعَىن التأكيِد َمل َجيَمُعوا بينَـُهما

  ".أو على ما بينهما: "قوله

اِر َجاِلسٌ (: وذلك حنو   ).إنَّ زيًدا لفي الدَّ

  .)١("َضعيفٌ ) لكنَّ (ويف : "قوله

  :وذلك يف حنو قوله

  .)٢(ولكنَِّني ِمْن ُحبِّها لَعِميدُ 

ــا قبَلهـــا، ُمثَّ )ولكـــْن إنّـــين: (ويَنَبغـــي أن يُقـــدََّر، َأْصـــُلهُ  ــْت حركـــُة اهلمـــزِة إىل مـ ، فَـُنِقلَـ

  ).ولكنَّين: (، فبقي)٤(ِع النُّونَاتِ كراهًة الجتما   )٣(ُحِذَفِت النُّوُن اُألوَىل 

  ".وُختَفَُّف املكُسوَرُة فيلَزُمها الّالمُ : "قوله

                                                        
اإلّنصـاف : ينظـر. ، وذهـب البصـريون إىل عـَدِم اجلـوازِ )لكـنَّ (وقد ذهب الكوفيوَن إىل جواِز دخوِل الّالِم يف خِرب  )١(

  .١/٣٢٢، واملساعد )٢٥م( ٢٠٩-١/٢٠٨
  .في ُحبِّ ليَلى عواِذلييـَُلوُمونَني : عجز بيت من الطويل، مل أعرف قائله، وصدرُه )٢(

، ١٨٢، وكتــاب احلُلــل ١٥٨، وكتــاب الّالمــات )لكميــدُ : (، بروايــة١/٤٦٥معــاين القــرآن، للفــّراء : وهــو مــن شــواهد

  . ٣١٠ورصف املباين 

  .، وهذا جائٌز عند الكوفيني)لكنَّ (والشاهد فيه دخوُل الِم االبتداِء على خِرب 
  )".لكن(نون : "يف حاشية األصل )٣(
  ".األربع: " األصل فوقه خبط صغرييف )٤(
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ــــِة،  ـــَني النَّافي ـــا وبــ ـــك للَفـــــْرِق بيَنهــ ــال الشـــــيخُ ] ظ٦٨[وذلـ وكـــــاَن ُمقتَضـــــاَها إذا : "قـــ

ُكلَّـه واِحـًدا،   عملْت أّال يـَْلَزَمَها الّالُم، ألنَّ الَفـْرَق حيصـُل باإلعمـاِل، ولكـنَّهم َجَعلُـوا البـَابَ 

  .)١("وألّن كثريًا من األمساِء ال َيْظَهُر فيِه اإلْعَرابُ 

  .)٢("وَجيُوُز إلَغاُؤها: "قوله

  .وذلك لنُـْقَصاِن َشَبِهَها بالِفْعلِ 

  .)٣("وجيوُز دخوُهلا على فعٍل من أفعاِل املبتدإ: "قوله

ــَدها مــذكُ  وَراِن، َأَال تــَرى أَنَّــَك إذا وذلــك ألنَّ املقتضــى مــوفـٌَّر عليهــا؛ إِذ االمســاِن بَع

  .إْن زيٌد لقاِئمٌ : ، فمعناه)إْن كاَن زيٌد لقاِئًما: (قـُْلتَ 

  ".ِخالًفا للكوِفيِّني يف التـَّْعِميمِ : "قوله

  :عّمُموا جواَز دخوِهلا على األَفعاِل، وأنشدوا )٤(يعين أّن الكوفيني
  

  )٥(يَك ُعُقوبَُة الُمتـََعمِّدِ َوَجَبْت َعلَ   باِهللا ربَِّك إْن قَـتـَْلَت َلُمْسِلًما
  

  .وَليَس ِبشيٍء خلُُروِجه َعن القياِس واستعَماِل الُفَصَحاءِ 

  ".َوُختّفُف املفتوحُة فَـَتعمُل يف ضمِري شأٍن ُمقدَّرٍ : "قوله

                                                        
  .١٢٥شرح ابن احلاجب  )١(
ْنــِع، أل�ــا بــالتخفيِف قــد زاَل ) إنِ (فالبصــريُّون ذهبــوا إىل جــواِز إعمــاِل  )٢(

َ
َفــة، وذهــب الكوفيُّــون إىل امل املكســورِة املخفَّ

  .)٢٤م( ١/١٩٥اإلنصاف : ينظر. شبُهَها اللفظيُّ بالفعِل، لكو�ا صارت على َحْرَفنيِ 
  .١٢/٣سورة يوسف ." َوِإْن ُكنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمْن اْلَغِفِلينَ : وذلك حنو قوله تعاىل: "يف ث بعده )٣(
  .٢١٨، والتوطئة ٣٩٥املفّصل : ينظر )٤(
ــائل : َهيَـَلتْـــَك أُمُّـــك، وبـــال نســـبة يف: ، بروايـــة١٨/١١األغـــاين : البيـــت مـــن الكامـــل، لعاتكـــة بنـــت زيـــد، يف )٥( املسـ

، واملقـــرب ٣/١٢٧، واملنِصـــف )وجبـــتْ (مكـــان ) حلَّـــتْ (، و )ملســـلًما(مكـــان ) لفارًســـا: (بروايـــة ١٧٨املشـــكلة 

  .ُشلَّْت مييُنك: ، برواية١٢٤

ــلًما: "والشـــاهد فيـــه قولـــه املخفَّفـــِة مـــن الثقيلـــة فعـــُل مـــاٍض غـــري ناســـٍخ، وهـــو ) إنِ (إذ جـــاء بعـــد " إْن قتلـــَت ملسـ

  .قياٌس عند الكوفيني، وهذا شاذٌّ عند البصريني، و )قـَتَـْلتَ (



  

  

  
٢٨١  

وإْن كـال� لّمـا :  وذلَك النُّه قَـد ثـَبَـَت َأنَّ املكسـورَة إذا ُخفَِّفـْت جـاَز إعماُهلـا حنـو

نـَّ  ـــَوفيـَ جبـــواِز الَعمـــِل َأْجـــَدُر، وَمل يَـــأِت ) أنْ (مـــع َكوِ�ـــا أبـَْعـــُد َعـــن َشـــَبِه الفعـــِل، فــــ  )١(ُهمليُـ

رَ    .َمْلُفوظًا فَـُقدِّ

  ".فَـَتْدُخُل على اجلملِة ُمطلًقا: "قوله

ـــائمٌ : (خبــــالِف املكُســــوَرِة، فاالمسيَّــــُة حنــــو: أي ــــٌد قـ ــُت أْن زي : ، والفعليَّــــُة حنــــو)َعِلمــ

 ُوُن ِمْنُكْم َمْرَضىَعِلَم َأْن َسَيك )٢(.  

  ".وَشذَّ إْعَماُهلا يف َغريهِ : "قوله

  :يف َغِري َضمِري الشَّْأِن، كقوِلهِ : أي

  )٣(ِفراَقِك لم أبَخْل وأنِت َصِديقُ   فَـَلْو َأْنِك في يوِم الرَّخاِء َسألِتِني

، أو )الّنفـيحـرُف (، أو )قَـدْ (، أو )سوفَ (، أو )السِّنيُ (ويَلزُمها َمَع الِفعِل : "قوله

  )".لو(

  .)٤(وذلك ألنـَُّهم َقَصدوا الَفْرَق بيَنها وبَني املصدريَِّة النَّاصبِة للِفْعلِ 

  ".للتَّشبيهِ ) كأنَّ : "(قوله

ا مركَّبٌة من  )٥(، وقد زَعَم بـَْعُضهم)كأنَّ زيًدا اَألَسدُ : (وذلك يف حنِو قوِلكَ    أ�َّ

                                                        
  . ١١/١١١سورة هود  )١(

النشــــر : ينظــــر). إنّ : (وقــــرأ البــــاقوَن بتشــــديِدها) إنْ : (قــــرأ نــــافع وابــــن كثــــري وأبــــو بكــــٍر بإســــكاِن النَّــــوِن املخفَّفــــةِ 

٢/٢١٨.  
  .٧٣/٢٠سورة املّزّمل  )٢(
، وشــرح )٢٤م( ١/٢٠٥، واإلنصــاف ٣/١٢٨املصــنف : البيــت مــن الطويــل، مل أعــرف قائلــه، وهــو مــن شــواهد )٣(

  .٨/٧١ابن يعيش 

  .املخّففِة ضمريًا بارًزا، وهو الكاف، وهذا شاذٌّ ) أنِ (إذ جاء اسم " أْنكِ : "والشاهد فيه قوله
  .٣٩٥املفصل : ينظر". تعويًضا عّما ذهب منها: وقال الزخمشري: "يف ث بعده )٤(
  . ٣٩٨، واملفصل ٣/٥١الكتاب : ينظر. وهو اخلليل ووافقه الزخمشري )٥(



  

  

  
٢٨٢  

  .واهللا أعلم. ّ�ا غُري مركَّبةٍ أ )١(، وعند الشيخ)أنَّ (كاِف التَّشبيِه و 

  ".وُختَفَُّف فتُلَغى: "قوله

  :وذلك حنو قوِلهِ 

  )٢(كأْن ثديَاُه ُحّقانِ   َوَنْحٍر ُمْشِرِق الّلونِ 

  ".على األفَصح: "قوله

  :إشارٌة إىل أَنَّه َقْد جاَء اإلعماُل، وِمنهُ 

  .)٣(كأْن َوريَديِه رشاَءا ُخْلبِ 

  ".توسَُّط بَني كالَمْنيِ ُمتغايَرْينِ لالستدراِك، ت) لكنَّ : "(قوله

، تُقـــولُ  ْعتَـــَرب التَّغـــايُر املعنـــويُّ ال اللَّفِظـــيُّ
ُ
مـــا جـــاَء زيـــٌد لكـــنَّ عمـــًرا قَـــْد : (يعـــين أّن امل

ـــٌد لكـــنَّ عمـــًرا حاِضـــرٌ : (، فالتـََّغـــايُر هاُهنـــا حاِصـــٌل لفظًـــا ومعـــًىن، وتقـــولُ )جـــاءَ  ، )ســـافَر زي

  .)٤(َوَلِكنَّ اللََّه َسلَّمَ :  ال لفظًا، وحنوهفالتَّغايُر هاُهنا حاِصٌل معًىن 

  ".وُختَفَُّف فتُـْلَغى: "قوله

  .)٥(وذلك كما يف أخواِ�ا

  ".وجيوُز معها الواوُ : "قوله

  يف قراءٍة، كأّنك  )٦(ولكِن الشياطيُن َكَفُروا: وذلك يف حنو قوله تعاىل

                                                        
  .١٢٥شرح ابن احلاجب : ينظر )١(
، وختلــيص الشــواهد ٣/١٢٨، واملنصــف ٢/١٣٥الكتــاب : البيــت مــن اهلــزج، مل أعــرف قائلــه، وهــو مــن شــواهد )٢(

  .وبطل عملها) كَأنْ (إذ ُخّفَفْت " كأْن ثدياه ُحّقانِ : "والشاهد فيه قوله. ٣٨٩
  .٣/١٢٨املنصف : نظري. على اإلعمالِ " كأْن ثدييِه ُحقَّانِ : "ويُروى البيت

، واجلـــىن الـــداين ٢٨٦، ورصـــف املبـــاين ٣٠/١٦٤الكتـــاب : ، وبـــال نســـبة يف١٦٩ُملحـــق ديوانـــه : رجـــٌز لرؤبـــة يف )٣(
٥٢٣.  

  .املخّففة، إذ ذكَر معها اَمسها وخربَها، كما لو كانت مشدَّدًة، واألفصُح إلغاؤها) كأنِ (والشاهد فيه اعمال 
  ".ولكنَّ اهللا ما أراكهم كثريًا: ألّن املعىن: "عد اآلية، ويف ث ب٨/٤٣سورة األنفال  )٤(
  .١/٣٢٨، واملساعد ٤/٣٩٢شرح الرضي : ينظر. خمفَّفةً ) لكنْ (ونُِقَل عن يونس واألخفش جواُز إعماِل  )٥(
  . ٢/١٠٢سورة البقرة  )٦(

، ونصـب )لكـنّ (بتشـديد نـون ورفع ما بعـدها ابـُن عـامر ومحـزة والكسـائي، وقـرأ اآلخـرون ) لكنْ (قرأ بتخفيِف نوِن    
  .١١٤، والبدور الزاهرة ١٣٤، واملبسوط ٦٠معاين القراءات : ينظر. ما بعدها
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  .)١(واستدرِك، وَمل جيُِْزُه بعُضُهم: قُلت

  ".للتَّمينِّ )" َليتَ : "(قوله

َنا نـَُردُّ : وذلك يف حنِو قولِه تعاىل   .)٢(يـََلْيتـَ

  )".َليَت زيًدا قاِئًما: ()٣(وأَجاَز الفّراءُ : "قوله

، ويلزُمــُه ِمثلُـُه يف: وذلـك ألّ�ــا مبعـَىن  ، وال قائـَل بــه، وأجــاَزُه )لَعــلّ (و ) كــأنّ : (أمتــىنَّ

  .ليَس بقياسٍ ) كان(رُدوٌد، ألّن إضماَر َوهَو مَ ). كانَ (على إضَماِر  )٤(الِكَسائي

  ".للرتّجي) َلَعلّ : "(قوله

  .واهللا أعلم. ، فيه تـَرَجٍّ للعبادِ )٥(َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيبٌ : وذلك يف حنو قوله

  .)٦("وَقد َشذَّ اجلرُّ �ا: "قوله

  :وذلك يف حنو قوله

  .)٧(لَعلَّ أبي الِمْغَواِر ِمْنَك َقرِيبُ 

  .)٨("ولعّلُه وهٌم، أو َقصٌد للحكاية: "قال الشيخ

                                                        
املخّففـــِة، المتنــاِع ُدُخـــوِل حـــرِف العطــِف علـــى مثلِــِه، وهـــذا مـــذهب ) لِكــن(مل جيُِــْز بعُضـــهم ذكــَر الـــواِو مـــع : أي )١(

ــامت ــاين القــــرآن، للفــــراء: ينظـــر. الكســـائي والفــــراء وأيب حــ ، واجلــــىن الــــداين ١/٥٢٤، والبحـــر احملــــيط ١/٤٦٥ معــ

٥٣٣.  
  .٦/٢٧سورة األنعام  )٢(
  .٤٠٠املفّصل : ينظر )٣(
  .١/٢٥٨األصول : ينظر )٤(
  .٤٢/١٧سورة الشورى  )٥(
  .٦٦التسهيل : ينظر. لغُة عقيلٍ ) لعل(واجلرُّ بـ  )٦(
، يف )٧(   : صدرُهُ ، و ٩٦األصمعيات : عجز بيت من الطويل، لكعب بن سعد الغنويِّ

  فقلُت ادُع أخَرى وارَفِع الَصوَت دعَوةً 

، وبــال )لعــلَّ أبــا املغــوارِ (، و )دعــوةً (مكــان ) رفعـةً : (، بروايــة٣/٣٩٩االقتضــاب : وهـو لــه أو لســهل الغنــوي، يف

  .١/٣٧٧، ومغين اللبيب ١٢٥، ومعاين احلروف ١٣٦كتاب الالمات : نسبة يف

، على لغة عقيلٍ ) لَعلَّ ( إذ وَرَدتْ " لعلَّ أيب: "والشاهد فيه قوله   .حرَف جرٍّ
  .١٢٦شرح ابن احلاجب  )٨(
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  ]الحروف الَعاطفة[

ـــا(و) َأوْ (و) حـــىتَّ (و) ُمثَّ (و) الفـــاءُ (و) الـــواوُ : (احلـــروُف الَعاِطَفـــةُ : "قولـــه ) أَمْ (و) إّم

  )".لكنْ (و) بلْ (و) ال(و

ِمنَهـــا، لتقـــدُِّمها علـــى املعطـــوِف ) إمَّـــا(ال يعـــدُّ  )١(هــذا كمـــا ذكـــَره، إالَّ أنَّ أبَـــا علـــيّ 

  .واهللا أعلم. ليِه، ودخوِل الواِو عليهاع

  ".فاألربَعُة اُألَوُل للَجْمعِ : "قوله

ـــَني الثَّـــــاين واألوِِّل يف اُحلكـــــِم احلاِصـــــِل لـــــألوَِّل، حنـــــو: أي ـــاءين زيـــــٌد : (َجتَْمـــــُع بــ جــ

، ُمثّ إّ�ـا )جـاَء القـوُم حـّىت عمـٌرو(، و)جـاَء زيـٌد ُمثّ عمـٌرو(، و)جاء زيٌد فعمٌرو(، و)وعمٌرو

  ].ظ٦٩. [ِرتُق بَعَد َذلكَتف

  ".جلمٍع ُمطلٍق ال َترتيَب فيهِ ) الواوُ (فـ : "قوله

َواْدُخلُــوا اْلَبــاَب :  ، والــذي يــدلُّ عليــِه قولــه تعــاىل)٢(هــذا هــو مــذهُب احملقِِّقــني

ــــوا ِحطَّــــةٌ  ــــاَب : ، وقــــال يف َموضــــٍع آخــــرَ )٣(ُســــجًَّدا َوُقوُل ــــوا ِحطَّــــٌة َواْدُخُلــــوا اْلَب َوُقوُل

تيِب لتناَقضَ )٤(اُسجَّدً    .، ولو كانْت للرتَّ

  ".للتـَّْرتيبِ ) الَفاءُ (و : "قوله

  .ِمن َغِري ُمْهَلٍة، واملعَتُرب يف ذلك الَعاَدُة والُعْرفُ : أي

  ".مثُلها مبُْهَلةٍ ) ُمثَّ (و : "قوله

ا تُفيُد الّرتاِخيَ ) الفاءِ (مثُل : أي   .إالَّ أ�َّ

  ".مثُلها) حىتَّ (و : قوله

                                                        
  .٢٨٩اإليضاح العضدي : ينظر )١(
  .١/٣٨٢، والُغرَّة املخفيَّة ١/٥٥، واألصول ١/١٠، واملقتضب ٢/٤٣٧الكتاب : ينظر )٢(
  .٢/٥٨سورة البقرة  )٣(
  .٧/١٦١سورة األعراف  )٤(
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ْهلَــــةِ ) ُمثَّ (مثـــُل : أي
ُ
ــِب وامل تيـ ــال الســــيد ركـــن الــــدين. يف كوِ�ــــا للرتَّ لكـــْن َزَمــــاُن : "قـ

  .)١( )"ُمثَّ (و ) الفاءِ (، فهي واسطٌة بني )مثُّ (ُمْهَلِتها أَقلُّ ِمن َزماِن ُمهَلِة 

  ".ومعطوُفها ُجزٌء ِمن متبوعِه لُيفيَدُه قّوًة أو َضعًفا: "قوله

، ألّن الغَـَرَض  )قـدم احلـاجُّ حـىتَّ املشـاةُ (، و)نبيـاءُ ماَت النـاُس حـىتَّ األ: (وذلك حنو

ْهَلةِ  )٢(كونُه غايًة لذِلَك، وبياُن ُخمالَفتهِ 
ُ
  .لَألوَِّل يف امل

  ". ألحِد أمرين ُمْبهًما) أم(و ) إّما(و ) أوْ (و : "قوله

تَّْخيـِري ، ويف األمـِر لل)َجـاءين زيـٌد أو عمـٌرو: (للشَّكِّ يف اخلَـِرب، حنـو) إّما(و ) َأوْ (فـ 

ــا ذاكَ : (فيَمـــا َأْصـــُلُه املنـــُع، حنـــو ـــا هـــذا وإمَّـ : ، واإلباَحـــِة فيمـــا لـــيس كـــذلك، حنـــو)ُخـــْذ إمَّ

  ).َجاِلِس احلَسَن أو ابَن سريينَ (

ْســــَتوَيِني، واآلَخــــُر ) أَمِ (و : "قولــــه
ُ
ــا أَحــــُد امل تَِّصــــَلُة الزمــــٌة هلمــــزِة االســــتفهاِم، يَليهــ

ُ
امل

  .)٣("طَلِب التَّعينيِ اهلمزَة بعَد ثبوِت أحِدِمها ل

ــٌت )أَِمْســـٌك ِعنـــَدك أَْم كـــاُفوٌر؟: (وذلـــك يف حنـــِو قولِـــكَ  ، ألنَّ املعـــَىن أنَّ اُحلْكـــَم ثابِـ

  .ألَحِدمها، إالّ أّنك ال تعَلُمُه ِبعيِنِه، فأنَت َتسأُل عِن التَّعينيِ 

  )".أرأيَت زيًدا أَْم عمًرا؟: ()٤(وِمن َمثَّ مل َجيز: "قوله

ســـتَويِني، واآلخـــُر اهلمـــزَة، والصَّـــوابُ  وذلـــك ألنَّـــه مل
ُ
أزيـــًدا رأيـــَت أم : (يِلَهـــا أَحـــُد امل

م قَصدوا اإليَذاَن ِمن أّوِل األمِر، بِتبيِني األْمَريِن املطلوِب َتعيُني أحِدمها)عمًرا؟   .، كأ�َّ

  )".ال(أو ) نـََعم(وِمن َمثَّ كان جواُ�ا بالتَّعيِني ُدوَن : "قوله

                                                        
  .٣١٩الوافية  )١(
  .خمالفة: يف األصل )٢(
املتَّصلَة ال تقُع إّال يف االسـتفهاِم مـع اهلمـزِة يليهـا أَحـُد املسـتويِني، ويلـي اآلخـُر اهلمـزَة ) أمِ (يعين أّن : "يف ث بعده )٣(

  .٣١٩الوافية : ينظر". …بعد ثبوت أحدمها
  ".…ومن َمثّت َضُعفَ : "٢٢٦ويف الكافية  )٤(



  

  

  
٢٨٦  

ــا  وذلـــــك النَّ اُحلكـــــمَ  ـــالِف ] و٧٠[معهـــ ـــا(و ) َأوْ (معلـــــوٌم، خبــ ــ فـــــإنَّ اجلـــــواَب ) إمَّ

إْن كــان عنــدك أحـــُدمها، و ) نـََعـــم): (أَِمْســـٌك عنــَدَك أو كــافوٌر؟: (املطــاِبُق فيهمــا إذا قَــالَ 

  .إن مل يُكن) ال(

نَقِطعُة كـ : "قوله
ُ
  .)١("واهلمزةِ ) َبلْ (وامل

  . أعلم، واهللا)٢(إّ�ا مبعىن اهلمزِة خاصَّةً : وَقد يُقال

ا َإلِبٌل أَْم شاءٌ : (ِمثلُ : "قوله   .)٣()"إ�َّ

: وذلك ِإَذا َقَصْدَت اإلضراَب ِعِن اإلخبـاِر األوَِّل، واسـتئناِف سـؤاٍل، كأنـََّك قـُلْـتَ 

  .َبْل أِهَي شاٌء؟ وَقد تكوُن أيًضا مع االستفهامِ 

  )".أو( جائزٌة مع )٤()إمَّا(قبَل املعطوِف عليه الزمٌة مع ) إمَّا(و : "قوله

، كـــأنـَُّهم )جـــاء إمَّـــا زيـــٌد أو عمـــٌرو(، و)جـــاءين إمَّـــا زيـــٌد وإمَّـــا عمـــٌرو: (وذلـــك حنـــو

  .قَصدوا أن يبيـُِّنوا من أوَِّل األْمِر أنَّ اُحلكَم ثاِبٌت ألَحِد األمَرينِ 

  ".ألَحِدِمها ُمعيـًَّنا) لكنْ (و ) بلْ (و ) ال(و : "قوله

ــُت اُحلْكـــــَم لـــــألوَِّل ُدونَ ) ال(فــــــ  : لإلْضـــــَراِب َعـــــِن األوَِّل حنـــــو) بـــــلْ (و . الثَّـــــاين تُثِبـــ

مـــا جـــاء زيـــٌد بـــل : (، إذا َوَقـــَع اإلخبـــاُر َعـــن زيـــٍد َغَلطًـــا، وكـــذلك)جـــاءين زيـــٌد بَـــْل عمـــٌرو(

مـا َجــاءين : (لالسـتدراِك، حنـو) لكـنْ (و ). عمـٍرو(، إالَّ أنـَُّه حيَتِمـُل إثبـاَت ا�ـيِء لـــ )عمـٌرو

  ).زيٌد لكن عمٌرو

  ".الزَِمٌة للنَّفي) لكنْ (و : "قوله

فـَرُد 
ُ
فَرِد، ووضُعَها للُمغـايَرِة بَـَني مـا َقبَلهـا وَمـا بَعـَدها، وامل

ُ
راَد َعْطُف امل

ُ
وذلك ألنَّ امل

  .ال يكوُن نَفًيا، ألنَّ النَّفَي َخمُصوٌص باُجلَملِ 

  ]حروُف الّتنبیهِ [

                                                        
بـــل أعنـــدك : ، أي)هـــل عنـــدك زيـــٌد أم عنـــدك عٌمـــرو؟: (، حنـــو)اهلمـــزة(و ) بَـــلْ (املنقطعـــة تـَُقـــدَّر بــــ ) أَمِ (إنَّ : أي  )١(

  .٢٢٥، واجلىن الّداين ٢/٣٣٥األمايل الشجرية : ينظر. وهذا عند البصريني مطلًقا. عمٌرو؟
  .١٢٧شرح ابن احلاجب : ينظر )٢(
  .١/٣٨٧، والغرّة املخفّية ٣/١٧٢الكتاب : ينظر )٣(
  .ُأخرى) إّما(تكوَن قبلها  العاطفة يَلَزُم أنْ ) إّما(مع : أي )٤(



  

  

  
٢٨٧  

  )".ها(و) أَما(و) َأالَ : (حروُف الّتنبيهِ : "قوله

ــُب  وإّمنـــا جـــيءَ  ِ�ـــا يف الَكـــالِم لـــئالَّ يـَُفـــوَت الَغـــرُض علـــى تقـــديِر َأْن يُكـــوَن املخاطَـ

  .)١(غاِفًال، وهلَذا اخُتصَّْت بأواِئِل الكالم

  :قوله) أالَ (فمثال 

  )٢(وكلُّ نَعيٍم ال َمحالَة زاِئلُ   َأَال ُكلُّ شيٍء َما َخال اَهللا باِطلُ 

  :قوله) أَما(ومثال 

  )٣(أَماَت وأحَيا والذي أُمُرُه األمرُ   والذيأَما والذي أبكى وأضَحَك 

  :قوله) ها(ومثال 

  )٤(فإّن َصاحَبها َقد تاَه في البـََلدِ   ها إنَّ تاِعْذرٌَة إْن لْم تكْن قُِبَلتْ 

  

بـــاِت إالَّ ] ظ٧٠[ ـــا جتـــيُء يف أمســـاِء اإلشـــارةِ ) هـــا(وُكّلهـــا ختـــتصُّ باملركَّ ، حنـــو )٥(فإ�َّ

  .، وقد تقدَّمَ )هذا(

  ]الّنداءحروُف [

                                                        
  ).ث(الكلم، والتصويب من : يف األصل )١(
ـــد، يف )٢( ـــــل، للبيــــ ــــن الطويــ ـــــت مـــ ــــه : البيــ ــــرح ديوانـــ ـــيش ٢٥٦شـــ ــــن يعــــ ــــرح ابـــ ـــبة يف٢/٧٨، وشـــ ـــال نســــ ـــ ــــع : ، وبـ اللمـــ

  .حرَف تنبيهٍ ) أال(والشاهد فيه جميء .١٤٧
، ومغـين ٤١٠املفصـل : ، وبال نسـبة يف٢/٩٥٧ شرح أشعار اهلذليني: البيت من الطويل، أليب َصْخٍر اهلذيل، يف )٣(

  .١/٧٨اللبيب 

  .١/٣٧٧املعجم املفصل: ينظر. َحرفًا لالستفتاح والّتنبيه قَبَل القسم، وهذا كثريٌ ) أَما(والشاهد فيه جميء 
ْت، ومثلـه إالَّ تكـْن نـََفَعـ: ، بروايـة٨/١١٣، وشرح ابـن يعـيش ٢٨ديوانه : البيت من البسيط، للنابغة الّذبياين، يف )٤(

   .فإنَّ صاحَبها مشارُك النكدِ : ، والعجز فيه٣٤٩اجلىن الداين : يف

املعجـــم : ينظـــر. حـــرف تْنبيـــٍه، وقـــد جـــاء مـــع غـــِري ضـــمِري الرفـــِع املنفصـــِل، وهـــذا قليـــلٌ ) هـــا(والشـــاهد فيـــه جمـــيء 

  .١/٢٦٨املفّصل 
  ".)ها هو ذا(و) ها أنا(و) هذه(و) هذا: (والضمائِر، كقولك: "يف ث بعده )٥(



  

  

  
٢٨٨  

  ".أعمُّها) يا: (حروُف النِّداءِ : قوله

  .يعين أّ�ا تقُع يف القريِب والَبعيدِ 

  ".للقريبِ ) اهلَمزةُ (و ) أيْ (للَبعيِد، و ) َهَيا(و ) أيَا(و : "قوله

  .)١(هذا كَما ذَكَرُه، إالّ أنَّ اهلمزَة لألقَربِ 

  

  ]حروُف اإلیجاب[

ــــه ـــابِ : "قولــ ــــــ(و) نـََعــــــمْ : (حــــــروُف اإلجيـــ ــْريِ (و) أَجــــــلْ (و) أيْ (و) ىبـََل ).                  إنّ (و) َجــــ

  ".ُمَقرِّرٌة ملا سبَقها) نـََعمْ (فـ 

، اســتفهاًما كــاَن َأْو خــربًا، تقــوُل ملــن قــال: أي قــاَم : (ِمــْن كــالٍم موَجــٍب، أو منفــيٍّ

يقـُم  أملَ (، أو )مل يقـم زيـدٌ : (قـد قـام، وتُقـوُل ملـن قـال: ، أي)نَعم): (أقاَم زيد؟(، أو )زيدٌ 

  . مل يـَُقمْ : ، أي)نـََعم): (زيٌد؟

ــِه، َأَال تـَــَرى أَنَّــه لــو قــاَل بعــد قولــه : هــذا َوْضــُعها ُلَغــًة، وإن كــاَن الُعــْرُف علــى ِخالِف

  .، ألْلَزَمُه القاضي ذِلَك، تغليًبا للُعْرفِ )نـََعمْ ): (أليَس يل عندك كذا؟(

  ".ُخمتصٌَّة بإجياِب النَّفي) بلى(و : "قوله

ــربًا، تقـــوُل اســـتفه: أي أَمل يُقــــم (، أو )مل يُقـــم زيـــدٌ : (قــــال )٢(]ملـــن[اًما كـــاَن أو خــ

  .َقد قَامَ : ، أي)بلى): (زيٌد؟

  ".إثباٌت بعَد االستفهام، ويلزُمها الَقَسمُ ) إيْ (و: "قوله

                                                        
، وشـرح ٢/٧٥٣، واملقتصـد ٤/٢٣٣املقتضـب : ينظـر. يف نداء البعيـد) وا(، )آي(، )آ(وقد زاَد بعُض النحويني  )١(

  .٣/١٢٨٨الكافية الشافية 
  .زيادة يقتضيها السياق )٢(



  

  

  
٢٨٩  

  ).إْي َلَعْمرِي(، و)إْي واهللاِ ):(أقاَم زيٌد؟: (وذلك حنو قوِلك ملن قال

  ".تصديٌق للُمْخِربِ ) إنَّ (و  )١()َجْريِ (و ) أَجلْ (و : "قوله

، وكقـوِل ابـِن )َجـريِ (أو ) أَجـلْ ):(قـام زيـدٌ : (وذلك حنو قولـك يف جـواِب َمـن يقـول

  .)٣()إنَّ َوَصاِحَبها): (َلَعَن اهللاُ نَاقًة َمحََلْتين إليكَ :(ملن قال له )٢(الّزبريِ 

ــِربِ (واملــــراُد بـــــ : "قــــال الّســــيُد ركــــُن الــــدينِ  خــ
ُ
ــِربٍ تصــــ: "يف قولــــه) امل ، هــــو "ديٌق للُمْخــ

  .واهللا أعلم. )٤("املتكلُِّم أخَرب َخبٍرب، وإالّ مل تـََقْع َتصديًقا للدُّعاءِ 

  

  ]حروُف الّزیادة[

  )".الالَّمُ (و) الباءُ (و) ِمن(و) ال(و) َما(و) أنْ (و) إنْ : (حروُف الّزيادةِ "قوله 

  .تـََقع إالّ زائدةً  وإّمنا ُمسِّيت حروَف زيادٍة ألّ�ا تقُع زائدًة، ال ألّ�ا ال

  ".الّنافية) ما(مع ) إنْ (فـ : "قوله

  :وذلَك حنو قوِله

  ]و٧١[ )٥(َكالَيوِم هاِنَئ َأيـُْنٍق ُجْربِ   ما إْن رأيُت وال َسِمْعُت بهِ 

ا(املصدريَِّة، و  )٦(]ما[وقَـلَّت مع : "قوله
ّ
  )".مل

                                                        
ـا هــو علـى رأي أيب موســى اجلـزويل مـن املتــأخرين)نـََعـمْ (حــرف إجيـاٍب مبعــىن ) جـريِ (إّن اعتبـار  )١( رصــف : ينظـر. ، إمنَّ

  .٢٥٢املباين 
، وتــاريخ ١/٣٢٩حليــة األوليــاء : تنظـر ترمجتــه يف. هـــ٧٣عبـد اهللا ابــن الــزبري بــن العــوام، صـحايبُّ، قُِتــَل مبّكــَة ســنة  )٢(

  .٢١١اخللفاء 
، وعبَـث الوليــد ١٢/٦٥األغــاين : قـال ذلـك عبــد اهللا بـن الــزبري، رد�ا علـى َفضــالة بـن َشـريك الــواليب، وقصَّـُتهما يف )٣(

٥٠.  
  .٣٢٣الوافية  )٤(
  .٢/٤٢، ولباب اآلداب ١٢٧، وإصالح املنطق ٢٤ديوانه : البيت من الكامل، لدريد بن الصِّمَّة، يف )٥(

  .النافية، لتأكيِد النفي) ما(زائدًة بعد ) إنْ (إذ جاءت " ما إْن رأيتُ : "والشاهد فيه قوله
  .٢٣٠الكافية : ينظر. ساقطة من األصل )٦(



  

  

  
٢٩٠  

ـــك حنـــــو ـــــا إْن (ِه، و ُمـــــدََّة ُجلوِســـــ: ، أيْ )انَتظـــــرين مـــــا إْن جَلـــــَس الَقاضـــــي: (وذلــ
ّ
مل

  ).َجَلْسَت َجَلْستُ 

ا(مع ) أنْ (و : "قوله
َّ
  )".مل

  .)١( فَـَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشيرُ : وذلك يف حنِو قولِه تعاىل

  ".والَقَسم) َلوْ (وَبَني : "قوله

  ).واِهللا أْن لو ُقْمَت َلُقمتُ : (وذلَك حنو قوِلكَ 

  ".وقَـلَّْت مع الكافِ : "قوله

  :هوذلَك يف حنِو قولِ 

  )٢(كأْن ظَبَيٍة َتعُطو إلى َواِرِق السََّلمْ   َوَيوًما ُتوافيَنا ِبَوْجٍه ُمَقّسمٍ 

  ".شرطًا) إنْ (، و )أْينَ (، و )أيّ (، و )َمَىت (، و )إذا(َمع ) َما(و : "قوله

ــا ، و )َمــَىت مــا ُتْكــرِْمين ُأكرْمــكَ (، و )إذا َمــا ُتكــرُِمين أُْكرُِمــكَ : (وذلــك حنــو َأي�ــا َم

ــْدعُ  ــَماُء اْلُحْســَنىَت ــُه اَألْس ــَرِيَن ِمــن اْلَبَشــِر و ) أيَنمــا تُكــْن أُكــن(، و )٣( وا فَـَل َفِإمَّــا تـَ

  .)٤(َأَحًدا

ــا ) مـــا(ألّ�ـــا ُكلُّهـــا ُتســـتْعَمُل َشـــرطًا، وغـــَري شـــرٍط، وزيـــاَدُة " َشـــرطًا: "وإّمنـــا قـــال فيهـ

  .ُخمتّصٌة بأْن تُكوَن َشرطًا

                                                        
  .١٢/٩٦سورة يوسف  )١(
، ولباعـث بـن صـرمي ١٥٧األصـمعيات : البيت من الطويل، وقد اختُِلَف يف نسبِتِه كثريًا، فهو لعلبـاء بـن أرقـم، يف )٢(

، ولزيـد بـن ١/٢٥٢، وألرقم بن علباء، يف شرح أبيات سيبويه، البـن السـريايف ٢/١٣٤الكتاب : اليشكري، يف

ــا، ولكعـــب بـــن أرقــــم، يفويوًمــــا تالقي: ، بروايـــة)٢٤م( ١/٢٠٢أرقـــم، يف اإلنصـــاف  ــان العـــرب : نـ ، )قســــم(لسـ

  .١٠/٤١١خزانة األدب : ولراشد بن شهاب اليشكري أو غريه، يف

، إذ جاءت " كأْن ظبَيةٍ : "والشاهد فيه قوله   .كظبيةٍ : زائدًة بني اجلارِّ وا�روِر، والتقدير) أنْ (على رواية اجلرِّ
  .١٧/١١٠سورة اإلسراء  )٣(
  .١٩/٢٦سورة مرمي  )٤(



  

  

  
٢٩١  

  ".وبَعُض ُحروِف اَجلرِّ : "قوله

  )٢(.ممِّا َخطَايَاُهمْ ، و )١( َفِبَما نـَْقِضِهْم ِميثـََقُهمْ : وذلك حنو قوِله تعاىل

ضافِ : "قوله
ُ
  ".َوقلَّت مع امل

  .)٣()َغِضبُت ِمن غِري َما ُجرمٍ : (وذلك حنو

  ".مع الواو بَعَد النَّفي) الَ (و : "قوله

  ).َما َجاءين زيٌد وال عمٌرو: (وذلك ُحنو

  ".املصدريَّةِ ) أنِ (وبَعَد : "قوله

  .)٤( َمنـََعَك َأالَّ َتْسُجدَ  ما : وذلك حنو قوله تعاىل

  ).أُقِسمُ (وقلَّْت َقبَل : "قوله

  .)٥( َفال أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ : وذلك حنو قوله تعاىل

َضافِ : "قوله
ُ
  ".وشذَّْت َمَع امل

  :وذلَك يف حنو قوِله

  .)٦(في بئِر ال ُحوٍر َسَرى وما َشَعر

ينِ ) حارَ (، من )حائِر(مجع ): اُحلور(و    .)٧(إذا َهَلَك، قاله ركُن الدِّ

  ".تقدََّم ذِْكُرها) الّالمُ (و) الباءُ (و) ِمنْ (و: "قوله

، وكذلك الكافُ : أيْ    .يف باِب حروِف اجلرِّ

                                                        
  .٥/١٣، وسورة املائدة ٤/١٥٥سورة النساء  )١(
  .٢/٢٩٢النشر : ينظر). ممَّا َخِطيآ�ِِمْ : (وهذه قراءة أيب عمرو، والقراءة املشهورة. ٧١/٢٥سورة نوح  )٢(
  ".ِمن غِري ُجْرمٍ : أي: "يف ث بعده )٣(
  .٧/١٢سورة األعراف  )٤(
  .٥٦/٧٥سورة الواقعة  )٥(
  . ٢/٤٧٩اخلصائص : ، وبال نسبة يف١٦٣، واألزهّية ١/٢٠ ديوانه: رَجٌز للعّجاج يف )٦(

  ".يف بئِر ال ُحورٍ : "بَني املضاف واملضاف إليه يف قوله) ال(والشاهد فيه زيادة 
  .٣٢٥الوافية : ينظر )٧(



  

  

  
٢٩٢  

  ]حرفا التفسیر[

  )".أنْ (و ) َأيْ : (َحرفَا الّتفسريِ : "قوله

: ، أي)١(َواْخَتـاَر ُموَسـى قَـْوَمـهُ :  رَت قولَـه تعـاىليف حنو قولِـك إذا فسَّـ) َأيْ (فـ 

  :من قوِمِه، ومنه

وتـَْقلينـََني لكنَّ إيَّاِك ال أقِلي  َوَترِميَنني بالّطرِف َأْي َأْنَت ُمْذِنبٌ 
)٢(  

  ".ُخمتّصٌة ِمبَا يف َمعَىن الَقولِ ) أنْ (و : "قوله

ـــُه َأنْ ]: ظ٧١[وذلـــك يف حنـــِو قولِـــه تعـــاىل  َن ـــاِإبـَْرِهيمُ  َوَنَديـْ ـــُر �ـــا )٣(َي ، وال يُفسَّ

نـَْفُس الَقْوِل، ِخالًفا لَبعِضِهم
)٤(.  

  

  ]حروف المصدر[

  ".، فاألوَّالن للفعليَّةِ )أنَّ (و ) أنْ (و ) ما(حروُف املصدِر : "قوله

اِ�ا يف تأويـــِل ُمْفـــَرٍد ُمـــَؤوٍل : أي ــريِّ ـــاِن باجلملـــِة الفعليـَّــِة، يَـــدُخالِن عليهـــا فَـُيصـ خيتصَّ

، )أعَجبـين أْن َخرجــتَ (، و )٥(ُصـنُعكَ : ، أي)أعَجبـين مــا َصـنَـْعتَ : (ْصـَدِر الِفْعـِل، تقـولمبَِ 

  .ُخُروُجك: أي

  ".لالمسّيةِ ) أنَّ (و : "قوله

                                                        
  .٧/١٥٥سورة األعراف  )١(
بيـــت مــن الطويــل، وهــو بـــال اخل، وال… وتــرمينين: وأنشـــدين أبــو ثــروان: "٢/١٤٤معــاين القــرآن : قــال الفــرَّاء، يف )٢(

  .٢٥٠، واجلىن الداين ٤٢٧، واملفصَّل ٨٠معاين احلروف : نسبة يف

  ).أنَت ُمْذِنبٌ (باجلملِة ) ترميَنين بالطرفِ (حرَف تفسٍري للجملِة ) َأيْ (والشاهد فيه جميء 
  .مكررة) ناديناه: (ويف األصل. ٣٧/١٠٤سورة الصَّافَّات  )٣(
  .٦٩٥-١/٦٩٤شاف الك: ينظر. وهو الزخمشري )٤(
  "َيُسرُّ المرُء ما َذَهب الّلَيالي       وكاَن ذهابـُُهنَّ َلُه ذهابا: وعليه: "ويف ث بعده )٥(

  .٣٣١، واجلىن الداين ٤٢٩املفّصل : البيت من الكامل، مل أعرف قائله، وهو من شواهد



  

  

  
٢٩٣  

ختــتصُّ باجلملــِة االمسيّــِة، تــدُخُل عليهــا فَتقِلُبهــا إىل تأويــل ُمْفــَرٍد مــؤوٍَّل مبْصــَدٍر : أي

: ِقَياُمـــك، والثّـــاين حنـــو: ، أيْ )يُعِجبُـــين أنَّـــك قـــائمٌ : (ُل حنـــوخلربِهــا، أو َمـــا يف َمعنـــاُه، فـــاألوَّ 

أعجبين أنَّ هـذا : (ُأُخوَُّة َزيٍد، فإْن تعذََّر ذلك فالَكوُن حنو: ، أيْ )يُعِجُبين أّن زيًدا أُخوكَ (

  .َكونُُه زيًدا: ، أيْ )َزيدٌ 

  

  

  ]حروف التَّحِضیض[

  )".َلوما(و) َلوال(و) َأالَ (و) َهالَّ : (حروُف التَّحِضيضَ : "قوله

ضــارِِع ِمبعــَىن طََلبِــه، واحلــضِّ عليــه، َوعلــى املاِضــي ِمبعــَىن اللَّــوِم علــى 
ُ
تــدخُل علــى امل

  .تـَرِْكِه، َوال ُيالم على َترِكِه إالّ وُهو مطلوبٌ 

  ".َهلَا َصْدُر الَكالمِ : "قوله

ا َتُدلُّ على ِقْسٍم من أقَساِمهِ    .وذلك أل�َّ

  ".وتَلَزُم الِفعلَ : "قوله

  .وذلك ألّ�ا لطَلِبِه، فأشبَـَهْت ألَم األمرِ 

  ".َلفظًا أو َتقديًرا: "قوله

هــالَّ : ، أي)هــالَّ زيــًدا ضــربَته: (، والّتقــديُر يف حنــو)َهــّال َفعلــَت كــذا: (اللَّْفــُظ حنــو

  .)٢)(١(ضربَت زيًدا ضربَتُه، على ما تقّدم

  

                                                        
  ).ما ينتصُب على شريطة التفسري(يف موضوع : أي )١(
لـوال : (وتقـول: َىت وقع بعدها اسٌم مرفوٌع أو منصوٌب قُـدِّر لـه رافـٌع أو ناصـٌب، قـال سـيبويهفمَ : "يف ث بعد ذلك )٢(

هــّال كــان : وجيــوُز رفعــه علــى معــىن: هــّال تفعــل خــريًا مـن ذلــك، قــال: ، أي)هــّال خــريًا مــن ذلــك(، و)خـريًا منــك

  .١/٢٦٨الكتاب : ينظر". …منك خٌري من ذلك



  

  

  
٢٩٤  

  ]حرف التوقُّع[

  )".َقد(حرُف التَّوقُّع : "قوله

قـيمُمسِّ 
ُ
قَـد : (َي حرَف َتوقٍُّع، ألنُّه إّمنا ُخيبَــُر بـه مـن يـُتَـَوقـَُّع اإلخبـاُر ِجبُملتِـِه، كقـول امل

  .، وحرَف َتقريٍب ألنُّه يـَُقرُِّب املاِضَي من احلالِ )قَاَمِت الّصالةُ 

  ".ويف املَضارِع للّتقليلِ : "قوله

ـــُم : ىل، وهـــي يف حنـــو قولـــه تعـــا)إّن الكـــذوَب قَـــد َيصـــُدقُ : (وذلـــك حنـــو َقـــْد يـَْعَل

  .، للتَّحِقيقِ )١(اللَّهُ 

  ]حرفا االستفهام[

  )".َهلْ (و) اهلمزةُ : (َحرَفا االستفهام: "قوله

، واألوىل َعــدُّها يف )٢()أَمْ (َتــدُخالِن علــى اُجلملــِة االِمسيَّــِة والِفعليَّــِة، وبَعُضــهم يَزيــُد 

  .حروِف الَعْطفِ 

  ".هلَُما َصدُر الَكالمِ : "قوله

  .ّ�ُما يُدالِن على ِقسٍم من أقساِمِه، وُهَو االسِتفَهامُ وذلك أل

  )".أزيٌد قائُم؟: (تقولُ : "قوله

إالَّ أنَّ تقــديَر ) أزيــٌد قــاَم؟: (علــى االِمسيَّــِة، وحنــوه] و٧٢[هــذا مثــاُل ُدُخــوِل اهلمــَزِة 

مـن أنَّ االسـتفهاَم  االسِم َهاُهَنا َمعُموًال لِفعٍل َحمذوٍف َأْحَسـُن مـن جعلـِه مبتـدأً، ِلمـا تقـدَّمَ 

  .بالِفعِل َأْوَىل 

  )".أقاَم زيٌد؟(و: "قوله

  ).أيقوُم َزيٌد؟: (هذا مثاُل ُدُخوِل اهلمزِة على الِفعليَِّة، حنوهُ 

                                                        
  .٣٣/١٨األحزاب  )١(
  ".َقد تأيت مبعىن االستفهام ا�ّردِ ] أمْ [وزعم أبو عبيدة أّ�ا : "١/٦٦للبيب يف مغين ا )٢(



  

  

  
٢٩٥  

  )".َهلْ (وكذلك : "قوله

إالّ َعلـــى ُشــٌذوٍذ ِلَمـــا ) َهــل زيـــٌد قــاَم؟: (وال َجيـــوزُ ) َهــْل زيـــٌد قــائٌم؟: (فاالِمسيّــُة حنـــو

ـا جـازَ . )١()قَـدْ (أصـَلها َأْن تكـوَن مبعـَىن  ثَبَت ِمـْن َأنَّ  محـًال هلـا علـى ) هـْل زيـٌد قـائٌم؟: (وإمنَّ

  .َهل قَاَم زيٌد؟: االِمسيَِّة الصَّرَِحيِة، وأّما َهِذِه َفالَوجهُ 

  .)٢("واهلَمَزُة أَعمّ : "قوله

ا ُتسَتعمُل ِفيما َمل ُتسَتعَمْل فيه    ).َهلْ (يُريُد أ�َّ

  )".ا ضرْبَت؟أزيدً : (تقولُ : "قوله

  .ملا تقدَّم) َهل زيًدا ضربَت؟: (فُتوِقُع بعَدها االسَم، وال تقولُ : أي

  )".أَتضرُب زيًدا وهو أخوكَ (و: "قوله

  ).َهل(فَتسَتعِمُلها إلثباِت ما َدَخلت عليِه على وجِه اإلنكاِر ُدوَن : أي

  )".أزيٌد عندك أم عمٌرو(و: "قوله

  ).َهلْ (َخلت َعليِه، على وجِه طَلِب التَّعيِني، ُدوَن َفتسَتعِمُلها إلثباِت ما دَ : أي

ــــه ـــــــعَ و : "قولـــ ـــــــا َوَق ُـــــــمَّ ِإَذا َم ـــــــةٍ ، و )٣( َأث َن ـــــــى بـَيـِّ ـــــــاَن َعَل ،         )٤( َأَفَمـــــــْن َك

  )".َهلْ (، دوَن )٥(َأَوَمْن َكانَ و

ـا اَألْصـُل، وألّ�ــا : أيْ  َأْخَصـُر ِمــن فَـتُـْدِخُلها علـى ُحــُروِف الَعطـِف، وذلـك ُكلُّــه أل�َّ

  .)٦()َهلْ (

                                                        
  .٣٤٠، واجلىن الداين ٣/١٩٨الكتاب : ينظر )١(
  ".أَعمُّ َتصرُّفًا: "٢٣٥ويف الكافية  )٢(
  .أَثُمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبهِ . ١٠/٥١سورة يونس  )٣(
  .اَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن رَبِّهِ َأَفَمْن كَ . ١١/١٧سورة هود  )٤(
َناهُ . ٦/١٢٢سورة األنعام  )٥(   .َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ
  : واعلْم أّن اهلمزَة َقد ُحتَذُف إذا َدلَّ عليها دليٌل، قال: "يف ث بعده )٦(

  "َبَسبٍع َرَمْيَن الَجْمَر َأْم بَِثَماِن؟  َلعمُرَك ما َأْدِري وإْن ُكنُت داريا

  .َفواِهللا ما أدِري وإّني لحاِسبُ : ، برواية٢٦٦شرح ديوانه : والبيت من الطويل، لُعمر بن أيب ربيعة، يف



  

  

  
٢٩٦  

  

  ]حروُف الشَّرط[
  

  )".أّما(و) لو(و) إنْ : (ُحُروُف الشَّرط: "قوله

  .)٢(أيًضا َحرُف َشرٍط، وَقْد تقدَّم) إْذَما(أّن  )١(وِعَند سيبويه

  ".وهلا َصدُر الَكالمِ : " قوله

ا َدلَّْت على ِقْسٍم من أقَساِمهِ    .وذلك أل�َّ

  .)٣("لالستقبالِ ) إنْ (فـ : "قوله

إْن تكــرمِين، : ، ومعنــاه)إْن أكــَرْمَتِين : (َجتَعــُل الِفعــَل لــُه، وإن كــاَن َماِضــًيا حنــو: أي

إْن أكــرمَتِين اليـوَم يُكــْن : ، فعلــى معـىن)إْن أكـَرمَتِين الَيــوَم َفقـْد أكَرمتُــك أمـسِ : (وأَمَّـا قــوُهلُم

  .سبًبا لإلخبار بذلك

  ".للُمضي) َلو(و : "قوله

وقَـــد : "، قـــاَل الشـــيخُ )لـــو ُتْكـــرُِمين ُأكرُمــك: (ى املضـــارع حنــووإْن دخلــْت علـــ: أي

  .)٥("، وليس بواِضحٍ )إنْ (أّ�ا ُتسَتعمُل يف االسِتقباِل كـ  )٤(َزعَم الَفرَّاءُ 

  ".الفعَل َلفظًا أو َتقديًرا )٦(ويلزمانِ : "قوله

                                                        
  .٣/٥٦الكتاب : ينظر )١(
  ).جوازم الفعل املضارع(يف موضوع : أي )٢(
  ".َعْكُسهُ ) لو(وإْن َدَخل على املاضي، و : "بعده ٢٣٦يف الكافية  )٣(
فصَّل : ينظر )٤(

ُ
  .٧١٦واملنهاج ، ٤٣٩امل

  .١٣١شرح ابن احلاجب  )٥(
  ).َلو(و ) إنْ : (أي )٦(



  

  

  
٢٩٧  

  

ــاللَّفُظ واِضـــــــــٌح، والتقـــــــــديُر حنـــــــــو  ـــــــــِر ]: ظ٧٢[َفـــــــ ـــــــــَن اْلُمْش ـــــــــٌد ِم ِكيَن َوِإْن َأَح

ــْل لَــْو َأنــُتْم َتْمِلُكــونَ ، و )١(اْســَتَجاَركَ  فــاعالِن لفعلــِني ) أنــُتمْ (و ) أَحــدٌ (، فــإنَّ )٢(ُق

  .)٣(حمذوفِني على ما َتقدَّمَ 

  ".بِالَفتِح، ألنّه َفاِعلٌ ) َلو أنَّكَ : (وِمْن َمثَّ قيلَ : "قوله

ــو أنَّــَك انطلْقــَت النطلقــتُ : (وذلــَك يف حنــِو قوِلــكَ  لــو ثـََبــَت أنّــك : املعــىن، ألّن )َل

ــرُه، فهــو يف املعــىن ِمثــلُ ) أنَّ (انطلقــَت، ولكنَّــُه ُحــِذَف، ألنَّ مــا يف  : ِمــن َمعــَىن الثُُّبــوِت يُفسِّ

  .َلو زيٌد ثَبتَ 

  ". ، ليكوَن كالِعَوضِ )ُمنطلق(بالِفعِل يف موضِع ) انطلقتَ (و : "قوله

، ليكــوَن كــالِعَوِض )انطلقــتَ (: يعــين أ�ــم التزمــوا هاهنــا أن يكــون اخلــُرب فعــًال، حنــو

فسَِّر حنو
ُ
  ).ثـََبتَ : (من لفِظ الِفعِل امل

  ".فإن كاَن جاِمًدا جاَز لِتعذُّرِهِ : "قوله

جامــٌد، فتعــذََّر اإلتيــاُن ) احلجــرَ (، ألنَّ )لَــو أنّــُه َحَجــٌر لكــاَن مجــاًدا: "(وذلــك حنــو

  .)٤(بالِفْعلِ 

  

                                                        
  .٩/٦سورة التوبة  )١(
  .١٧/١٠٠سورة اإلسراء  )٢(
  ".فسََّرمها الظاهُر على ما تقدَّم: "ويف ث )٣(
  .٣١/٢٧سورة لقمان . َوَلْو أَنََّما ِفي اَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالمٌ :  قال تعاىل: "يف ث بعده )٤(



  

  

  
٢٩٨  

  ]اجتماُع الشَّرِط والَقَسمِ [

ِضــيُّ وإذا تقــ: "قولــه
ُ
ــرِط لزَِمــُه امل لفظًــا أو معــًىن،  )١(دَّم الَقَســُم أوََّل الكــالِم علــى الشَّ

  )".واِهللا إْن أتيَتين، أو إْن مل تَأِتين، ُألْكرَِمنَّكَ : (وكاَن اَجلواُب للَقسِم لفظًا ومعًىن، مثل

ــا َجعلُــوا آخــَر الَكــالِم للَقَســِم بطَــَل عَ 
َّ
ضــّي فألّ�ــم مل

ُ
ــا ُلُزوُمــُه امل َمــُل الشَّــرِط فيــه، أمَّ

َفقَصدوا إىل أْن يأُتوا بالّشـرِط علـى َوجـٍه ال يكـوُن للحـرِف فيـه عمـٌل، ليَتطابَقـا، وأمَّـا كـوُن 

  .اجلواِب للَقَسِم لفظًا ومعًىن، فألّن تقدميَه يدلُّ على الِعنايِة ِبِه، فكاَن َجعُلُه َلُه َأْوَىل 

ــْرِط أو  )٢(وإْن توسَّــطَ : "قولــه : غــريِه َجــاَز َأْن يُعَتبَـــَر وَأْن يـُْلغَــى، كقولــكبتقــدُِّم الشَّ

  )".إْن أتَيَتِين آلتِيَـنَّكَ (، و)أنَا واِهللا إْن تأِتين آِتك(

ـــرِط فإلمكـــاِن اعتبارِِمهـــا َمًعـــا، فلـــذلَك تقـــولُ  إْن أتيتـــين : (أّمــا اعتبـــارُه مـــع تَقـــدُِّم الشَّ

ا يقتِضـيه، وأمَّـا الغـاُؤُه فـألنَّ الشَّـرَط َلمَّـا مـ )٣(، َفتوفـََّر علـى كـلِّ واحـٍد منهمـا)فواِهللا آلتِينَّكَ 

إْن أتيتــين واِهللا : (تقــدََّم عليــِه، َدلَّ علــى االعتنــاِء بــِه، فجــاَز َجعــُل آِخــِر الكــالِم لــه، َفتُقــولُ 

  ).آلِتكَ 

ــرِط َفِلَجْعِلــك  هــي وَمــا ] و٧٣[ابتــداء مجلــٍة ) واهللاِ (وأّمــا اعتبــارُُه مــع تقــدُِّم غــِري الشَّ

ــُري ِمثـــلَ يف َحّيزِ  ــَرب املبتـــدإ، فيصـ ـــرَط واجلـــزاَء َخـ ـــا إلغـــاؤه َفِلَجْعلِـــك الشَّ ــُرب املبتـــدإ، وأمَّ ــا خـ : هـ

  .)٤()قائمٌ  -واهللاِ  -زيدٌ (

                                                        
  .َلزَِم الَقَسُم أْن يكوَن الشَّرُط الواِقُع بعَده ِفعًال ماضًيا: أي )١(
  .الَقَسمُ : أي )٢(
  .الّشرط والَقَسم: أي )٣(
  )".إْن تأِتين آِتكَ -واهللا-أنا: (فتقول: "يف ث بعده )٤(



  

  

  
٢٩٩  

  .)١("َلِئْن ُأْخرُِجوا: وتقديُر الَقَسِم كاللَّفِظ، مثل: "قوله

  .ولذلك مل جيئ جوابُه إالّ على جواِب الَقَسمِ 

  .)٢("مْ َوِإْن َأَطْعُتُموهُ و: "قوله

  .ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ : وذلك ألنَّ آِخَر الَكالِم َيدلُّ َعلى َتقديرِِه، حيُث قالَ 

  ".للتـَّْفِصيلِ ) أمَّا(و: "قوله

يعين أنَّ وضعها على أْن تـَُفصََّل �ا ِنَسـٌب، إالّ أنـَُّهـم مل يلتزُِمـوا ذِْكـَر املتعـّدِد، َفقـد 

َفَأمَّـا الـَِّذيَن : َخر، ولكن يـُْفَهُم أنّـه تُـرَِك ألْمـٍر، كقولِـه تعـاىلُتذَكُر، وال ُيذَكر بَعَدها أمٌر آ

  .ُأْخَرى) أَمَّا(، ومل يذكْر بَعَد ذلك )٣(ِفي قـُُلوِبِهْم زَْيغٌ 

ــال الشــــيخ ــــْرِط، وأنَّ الَقْصــــَد أنَّ هــــذا : قــ ــا كالشَّ ــ َهــــا الفــــاُء ُعِلــــَم بــــذلك َأ�َّ ــا لزَِمتـْ ــ
ّ
ومل

اســتلزاِم الّشــرِط اجلــزاَء، فَـَعلــى هــذا تَقــديُرُهم إيّاهــا               بـــ ُمســتلزٌِم َهــذا اُحلْكــَم، ك

  .)٥(ليَس ِحبَقيَقٍة، وإّمنا ُهَو متثيلٌ  )٤()َمْهَما(

  .)٦("والُتزَِم َحذُف ِفعِلَها: "قوله

  .وذلك للّتنبيِه على أّن املقصوَد ِ�ا ُحكُم االسِم الواقِع بَعَدَها

  ".َني َفاِئها ُجزًءا ِممّا يف َحّيزَِهاوُعوَِّض بينَـَها وبَ : "قوله

ــتَ : أي ــــــقٌ : (يف َحّيــــــِز الَفــــــاِء، أَال تــــــرى أنّــــــك إذا قُلــــ ـــا زيــــــٌد َفُمْنطَِل ـــ ــــَك )أّم ، فكأنّــ

  .َمْهَما يُكْن من شيٍء فزيٌد ُمنطَِلقٌ : )٧(]قلتَ [

                                                        
  .لَِئْن ُأْخرُِجوا ال َيْخُرُجوَن َمَعُهمْ . ٥٩/١٢سورة احلشر  )١(
  .َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ . ٦/١٢١سورة األنعام  )٢(
  .٣/٧سورة آل عمران  )٣(
  .٤/٢٣٥الكتاب : ينظر )٤(
  .١٣٢شرح ابن احلاجب : ينظر )٥(
  )".أّما(والُتزِم َحذُف الِفعِل الداخِل عليه : "يف ث بعده )٦(
  .زيادة يقتضيها السياق )٧(



  

  

  
٣٠٠  

ِة فزيـــٌد أمَّـــا يَـــوَم اُجلمَعـــ: (، مثـــل)٣(ُمطلًقـــا )٢(ِلَمـــا يف َحّيزَِهـــا )١(وُهـــَو َمعُمـــولٌ : "قولــه

  )".ُمْنطَِلقُ 

  .)٤()ُمنطَِلق(َمعموٌل لـ ) يوَم اجلمعة(فإنَّ : أي

  .)٦("ُمطلًقا )٥(هو معموُل احملذوفِ : َوِقيلَ : "قوله

َمهما َتذُكْر يوَم اجلمعـِة : (، فكأّنك قُلت)أمَّا َيوَم اجلمعِة فزيٌد ُمنطَِلقٌ : (فإذا قُلتَ 

ـــاَل الشــــيخ). فزيــــٌد ُمنطِلــــقٌ  ــُب َجــــواَز الرَّفــــِع بتقــــديرِ ولــــيَس بشــــ: "قَـ ــا : يٍء، ألنـّـــه يُوِجــ َمْهَمــ

  .)٧("َحَصلَ 

  .)١٠("، وإالَّ َفِمَن الثَّاين)٩(إن كاَن جائَز التقدِمي َفِمَن األوَّلِ : )٨(َوقيلَ : "قوله

ــين أنَّ هــــؤالِء َفّصــــلوا فوافَـُقــــوا األوََّل يف حنــــو ، )أمَّــــا يــــوَم اجلمعــــِة فزيــــٌد منطِلــــقٌ : (يعــ

ال يَعَمــــُل مــــا بعــــَدها ) إنّ (، ألّن )أّمــــا يَــــوَم اُجلمَعــــة فــــإينَّ ُمنطِلــــقٌ : (اين يف حنــــوووافَـُقــــوا الثَّــــ

فيمـــا َقبَلهـــا، وهـــذا يلـــزُمُهم ِمثلُـــُه يف الفـــاء، ألّ�ـــا أيًضـــا ال يعَمـــُل مـــا بعـــدها فيمـــا ] ظ٧٣[

ا، فـال بُعـَد قبلَها، فإن زعُموا أنّـُه ُخولِـَف هـذا األصـُل يف الفـاِء ِلغـرِض ذِكـِر املقُصـوِد ُمقـّدمً 

  .أيًضا أن ُخياَلَف يف غريِها ِلغَرضٍ 

  

                                                        
  .٢٣٦، وهذه اجلملة ليست يف الكافية ١٣٢احلاجب شرح ابن : ينظر. وهو مفعول: يف األصل )١(
  .يف حّيِز الفاءِ : أي )٢(
شـرح الرضـي : ينظـر. النافية، أو مل يكنْ ) ما(و ) إنّ (سواء كان ما بعد الفاء شيٌء جيُب له َصْدُر الكالم كـ : أي )٣(

٤/٥١٢.  
  .أقْف عليه يف الكتاب، ومل ٢/٣٨٨الفوائد الضيائية : نسب اجلامي هذا الرأي إىل سيبويه، يف )٤(
  .معموُل الشرِط احملذوِف قبَل الفاءِ : أي )٥(
أو ) املقتضـب(، ومل أجد يف ٩/١٢، وشرح ابن يعيش ٢/٣٤٩األمايل الشجرية : ُنِسَب هذا الرأي إىل املربد، يف )٦(

  .ما يؤّيد ذلك) الكامل(
  .١٣٢شرح ابن احلاجب  )٧(
  .٢/٣٨٩، والفوائد الضيائية ٢/٥١٣شرح الرضي : ينظر. القائل املازين )٨(
م على الَفاءِ : أي )٩(   .عندما يكوُن املتوسُِّط جزَء اجلزاء ُقدِّ
  .٢/٣٩٠الفوائد الضيائية : ينظر. عندما يكون املتوسُِّط معمول الشرط احملذوف: أي )١٠(



  

  

  
٣٠١  

  ]حرُف الرَّْدع[

  

  )".كالّ : (َحرُف الرَّدعِ : "قوله

لــيَس األمــُر كــذلك َردًعــا : ، أي)َكــالّ : (، وِشــبَههُ )فــالٌن يبغُضــكَ :(تقــوُل ملــن قــالَ 

، وقَـــد تـــأيت بَعـــَد )١(َكـــالَّ  .رَبِّـــي َأَهــــَننِ : لـــه، وتَنبيًهـــا علـــى اخلطـــأ فيـــِه، قـــاَل اهللا تعـــاىل

ـــه تعـــاىل َكـــالَّ : الطَّلـــب لنفـــي اإلجابَـــِة كقولـــه تعـــاىل َربِّ اْرِجُعـــوِني َلَعلِّـــي : بعـــَد قوِل

  .)٢(َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكتُ 

  ".حق�ا: وِمبعَىن : "قوله

ــه تعــاَىل  يف  ، وجيــوُز َأْن تكــونَ )٣(َكــالَّ ِإنَّ اِإلنَســـَن َلَيْطَغــى: وذلــك يف حنــِو قوِل

الوجِه امسًا ُبِينَ ملوافَـَقِتِه للَحرِف يف لْفِظِه، إالّ أنَّ النَّحويَني حكُموا فيهـا باَحلرفيّـِة ملـا  )٤(هذا

  ).َأنَّ (ملا َفِهُموا ِمْن َأنَّ املقُصوَد حتقيُق اجلملِة، كاملقُصوِد بـ 

  

                                                        
  .١٧-٨٩/١٦سورة الفجر  )١(
  .١٠٠-٢٣/٩٩سورة املؤمنون  )٢(
  .٩٦/٦سورة العلق  )٣(
  .هذه: صليف األ )٤(



  

  

  
٣٠٢  

  ]تاء التأنیث السَّاكنة[

  

ــاكنةُ : "قولــه ا: تــاُء التأنيــِث السَّ
َ
ســَند إليــه، فــإْن كــان ظــاِهًرا تَلحــُق امل

ُ
ِضــَي لتأنيــِث امل

، فُمَخيـَّرٌ    .)١("غَري حقيقيٍّ

  .هذا َقْد تقدَّمَ 

  ".وأّما إحلاُق َعالمِة التَّثِنَيِة واَجلْمَعِني، َفَضعيفٌ : "قوله

، )٢(، فهـذه علـى َضـْعِفها)ُقْمـَن النسـاءُ (، و)َقاموا الزيـدونَ (، و)قاَما الّزيدانِ : (ِمثلُ 

ضـمِر علــى َمــا يُعـوُد َعليــِه ِمـن َغــِري َفائِــدٍة،  ال يَنَبغـي
ُ
أن تـَُقــدََّر َضـمائَر ملــا يلــَزُم مـن تقــدِمي امل

ولـذلك َمحََلهـا الّنحويـُّون علـى أّ�ـا ُحـروٌف ُأِيتَ ِ�َـا للدَّاللَـِة َعلـى َأحـواِل الَفـاِعلَني، كمــا ُأِيتَ 

  .بتاِء الّتأنيِث للدَّالَلِة َعلى حاِل الَفاِعلِ 

  

                                                        
ا قال: "يف ث بعده )١( ـا تلحـُق االسـَم، وإّمنـا قـال)قائمـة: (احـرتاًزا مـن املتحركـِة، حنـو" الساكنةُ : "إمنَّ " املاضـي: "، فإ�َّ

َم ذِلَك يف  ِر واملؤنَّثِ (ألن هذه التَّاء ال تلحُق غريَُه مَن األفَعاِل، وَقد تقدَّ ذكَّ
ُ
  )".امل

، ٣/٢٠٩الكتـــاب : ينظـــر. لغـــة أزد شـــنوءة: وهـــذه لغـــة طـــيء، وقيـــل)". اغيـــثُ أكلـــوين الربَ : (حنـــو: "يف ث بعـــده )٢(

  .٢/٧٠٦وتوضيح املقاصد 



  

  

  
٣٠٣  

  ]نِوینُ التّ [

  ".نُوٌن ساِكَنٌة تَتَبُع َحرَكَة اآلِخِر، ال لتأكيِد الِفْعلِ : التَّنِوينُ : "قوله

تحرَِّكــةِ " ســاكنةٌ : "وقولــه. يـَُعــمُّ " نــونٌ : "فقولــه
ُ
تَتَبــُع حرَكــَة : "وقولــه. )١(احــرتاٌز مــن امل

ــرتاٌز ِممـَّـــا لــــيَس َكــــذِلك" اآلِخــــرِ  : دُخَل فيــــِه َحنْــــوُ لــــئالّ يَــــ" ال لتأكيــــِد الِفعــــلِ : "وقولــــه. )٢(احــ

  ).اضرَِبنْ (

منُِّ : "قوله َقابَلِة، والرتَّ
ُ
  ".وهو للتَّْمِكِني، والتَّنِكِري، والِعَوِض، وامل

ــــِه، حنـــــو): األوَّلُ (فــــــ ــــِة االســـــِم الـــــّداخِل َعليـ ـــى أمَكِنيّـ ) زيـــــدٍ : (ُكـــــلُّ تَنـــــويٍن دلَّ علــ

  ).َرُجلٍ (و

ٍ، حنــومــا َدَخــل للّداللــِة علــى أنّــُه غــ]: و٧٤) [والثَّــاين( ســيبويه وســيبويٍه : (ُري ُمعــنيَّ

  ).آَخرُ 

ضاِف إليِه، حنو): والثَّالثُ (
ُ
  .)٣()يوَمِئذٍ : (ما حلََِق ِعوًضا ِمن امل

  ).مسلماتٍ : (ما يُقاِبُل نوَن اَجلْمِع، وال َيُكوُن إالَّ يف مجِع املؤنَِّث، حنو): والرَّابع(

ــافِ ): واخلــــامسُ ( ــا يلَحــــُق آِخــــَر األبيــــاِت، واألْنَصــ صــــرََّعِة لتحســــِني اإلنَشــــاِد،   مــ
ُ
امل

  :كقوله

يا أبـََتا َعلََّك أو َعَساًكا
)٤(  

  :وكذلك

                                                        
  )".يفعالنِ (و) َحَسنٌ : (يف حنو: "يف ث بعده )١(
  )".مل َيُكنْ (و) لُدنْ (و) ِمنْ ]: (حنو: "[يف ث بعده )٢(
الكتـاب : ينظـر". على مـذهب سـيبويه) رٍ جوا(، وقْد يكوُن ِعَوًضا من غري ذلك كما يف )حينئذٍ (و: "يف ث بعده )٣(

٣/٣١٠.  
ـــــة، يف )٤( ـــ ـــ ـــ ـــ ــــٌز لرؤبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه : رجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــق ديوانـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــه١٨١ملحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   . تقـــــــــــــــــــوُل بنتـــــــــــــــــــي قَـــــــــــــــــــْد أنَـــــــــــــــــــى إناًكـــــــــــــــــــا: ، وقبلــ

  . ٣/٧١املقتضب : ، وبال نسبة يف٢/٣٧٥الكتاب : وله أيًضا يف

  .إذ ِحلَق آخَر الرجِز تنويُن الّرتمنُِّ " عساًكا: "والشاهد فيه قوله



  

  

  
٣٠٤  

  )١(ِمن ِذكَرى َحِبيٍب ومنِزلٍ 

  :ِلقلَِّتِه، حنو )٢(فإن ِحلَق َقاِفيًة ُمقيَّدًة ُمسَِّي الَغايل

  .)٣(وقاِتِم األعَماِق خاِوي الُمْختـََرقٍ 

  .)٤("ظَّاِهُر أنَّ الَفتَح أوَىل وال: "بفتِح الَقاِف وَكسرِها، قال الشيخ

  ".ُمضاًفا إىل َعَلمٍ ) ابن(وُحيَذُف ِمَن الَعَلِم َموُصوًفا بـ : "قوله

  :وأّما حنو). هذا زيُد بن عمٍرو: (وذلك لَغرِض التَّخِفيِف فيما َكثـَُر استعماُله حنو

  )٥(َجارِيٌَة ِمن قَـْيٍس بن ثَعَلَبة

  .واهللا أعلم. َفضروَرةٌ 

                                                        
  :، وهو بتمامه٨ديوانه : الطويل، المرئ القيس، يف جزُء بيٍت من )١(

  ِبِسْقِط اللَِّوى بين الدَُّخوِل َفَحوملِ   قـََفا نَبِك من ِذْكَرى حبيٍب وَمْنِزلٍ 

  .٤١٦رصف املباين : ، وبال نسبة يف٢٥٣األزهّية : وله أيًضا يف

  ).وَمْنزِلٍ (والشاهد فيه جميُء تنويِن الرتمنُِّ آِخِر الصَّْدِر  
  .١٧٨، واجلىن الداين ٤١٧رصف املباين : ينظر. َمسّاه األخَفُش، وجعله تنويًنا سادًسا )٢(
  . ُمشَتَبه اَألْعالِم لّماع الَخَفق: ، وبعده١٠٤ديوانه : رجٌز لرؤبة، يف )٣(

  . ٤/١١٠الكتاب : ، وبال نسبة يف٢/٣٢٢اخلصائص : وله أيًضا يف

خـَرتقٍ : "والشاهد فيـه قولـه
ُ
، وهـذا مـا ُيَسـمَّى بـالتنويِن )بـَألْ (القافيـَة املقيَّـَدَة التنـويُن مـع اقـرتاِن الكلمـِة إذ حلِـَق " امل

  .الغايل
  .١٣٣شرح ابن احلاجب  )٤(
  : وبعده. ٤/١٤٨) شعراء أمويون(ديوانه ضمن : رجٌز لألغلب بن عمرو العجلي، يف )٥(

  . قّباء ذات ُسّرة ُمقّعَبة

والشـاهد . ٢/٤٩٣، واخلصائص ١/٤٣٢معاين القرآن، للفراء : بة يف، وبال نس٣/٥٠٦الكتاب : وله أيًضا يف

  .مضاٌف إىل علٍم، وذلك ضرورةٌ ) ابن(وهو علٌم موصوٌف بـ ) قيسٍ (فيه تنوين 



  

  

  
٣٠٥  

  ]كیدنوُن التأ[

  ".نوُن التأكيدِ : "قوله

  .)١("هي النُّوُن الَّيت تـَْلَحُق آخَر ِصيَغِة اَألْمِر واملضارِع لتأكيِدهِ : "قاَل يف شرِحهِ 

َدٌة مْفُتوَحةٌ : "قوله   ".خفيفٌة ساكنٌة، ومشدَّ

والفـرُق بينَـُهَمـا أنَّ التأكيـَد باخلفيفـِة كالتأكيــِد باسـٍم، والتأكيـد باملَشـّددِة كالتأكيــد 

  .امسنيِ ب

  ".مع غِري األَِلفِ : "قوله

ـــا مفُتوَحــــٌة، إالَّ يف حنــــوِ   ـ َدِة أل�َّ شــــدَّ
ُ
ــا )اضــــربنانِّ (و ) اضــــربانِّ : (راجــــٌع إىل امل ، فإّ�ــ

  .،لوقوِعها بعَد األِلفِ )٢(ُتْكَسُر تشبيًها هلا بنوِن التثنيةِ 

ستَـْقَبِل يف األمِر، والنَّهي، واالسـِتف:" قوله
ُ
، والَعـْرِض، َختَْتصُّ بالِفعِل امل هاِم، والتَّمـينِّ

  ".والَقَسمِ 

  .)٣(وذلك ملا يف هذِه األُموِر ِمْن َمعَىن الطَّلبِ 

  ".وقَـلَّْت يف النـَّْفي: "قوله

  .وذلك لُعُروِِّه َعن َمعَىن الطَّلِب، وإّمنا َدخَلْت فيِه تشبيًها له بالنـَّْهي

  ".ولزَِمْت يف ُمثَبِت الَقَسمِ : "قوله

ا يف غريِِه ال تَلَزمُ )٤(لَقَسِم، لتقريِر َكونِِه جوابًا �ايعين يف َجواِب ا   .، ويُفَهُم ِمنُه َأ�َّ

                                                        
  .١٣٣شرح ابن احلاجب  )١(
  ).الزيدانِ : (يف حنو )٢(
  :وقْد تدخُل املاضَي إذا تضمَّن الدعاء، حنو قوله: "يف حاشية األصل )٣(

  "لوالِك لم يكْن للصَّبابَِة َجاِنحُ   ْعُدِك إْن َرِحْمِت ُمتَـيًَّماداَمّن سَ 

  .٢/٨٨١شفاء العليل : البيت من الكامل، مل أعرف قائله، وهو من شواهد
  ".يف جواِب الَقَسِم املضارِع املثبِت، لتقريِر أنَّه جواُب الَقَسمِ : أي: "ويف ث )٤(



  

  

  
٣٠٦  

  .)١()"إمَّا تَفعَلنَّ : (وَكثـَُرْت يف مثل]: "ظ٧٤[قوله 

ا أكَُّدوا اَحلرَف ِمبا َرأوا أنَّ تأكيَد ما هو املقصوُد َأْوَىل 
ّ
  .)٢(وذلك ألنـُّهْم مل

ذكَّرِينَ  وما َقبَلَها َمع َضمريِ : "قوله
ُ
  ".َمضُمومٌ  )٣(امل

وذلَك ألنَّ فيه ضـمريًا بـارًِزا، هـو واٌو مضـموٌم مـا َقبَلَهـا، فـإذا َلِقيَـِت النُّـوَن سـاكنًة، 

  .ُحِذَفِت الواُو على َأْصِل التقاِء السَّاكننيِ 

خاطَبِة َمكُسورٌ : "قوله
ُ
  ".َوَمع امل

َلَها َساِكنٌة مكسورٌ ) ياءٌ (وذلك ألنَّ الضَّمَري الذي فيه    .َما قَـبـْ

  ".َوفيما َعَداه َمفُتوحٌ : "قوله

ــثِ  ــــذكَُّر، والتَّثِنيــــُة، ومجــــُع املؤنَّــ
ُ
فــــرُد امل

ُ
ــــذكَِّر فألّ�ــــا َمعــــُه  )٤(وهــــو امل

ُ
ــا يف املفــــرد امل ، أّمــ

رَكَِّب، فَقصُدوا اِخلفََّة، وأمَّا يف التَّثِنيِة وَمجِع املؤنَِّث َفألجِل األَِلفِ 
ُ
  .كامل

ؤنَّثِ وَتقوُل يف : "قوله
ُ
  )".اْضرِبـَْنانِّ (و) اْضرِبَانِّ : (التَّثِنيِة وَمجِع امل

ــُه : أي ــوا حيــذُفوَن ألــَف التَّثِنيــِة ألدَّى إىل اللَّــبِس بيَن بإثبــاِت األلــِف، ألنـُّهــم لــو ذهُب

وبـــني الواِحــــِد، ولــــو ذهبــــوا َحيْــــِذُفوَن أَلِــــَف الَفْصــــِل لوقعـــوا فيمــــا فــــرُّوا منــــه ِمــــَن اجلمــــِع بــــَني 

  .اتِ النُّونَ 

                                                        
ــا ) مــا(التأكيــِد علــى الِفْعــِل إذا زِيــَدْت كثـُــَرْت زيــادُة نــوِن : أي: "يف ث بعــده )١(

ّ
علــى حــرِف الشــرِط، وذلــك ألّ�ــم مل

  ".أّكدوا الِفعل أيًضا، إذ هو بالتأكيِد أوىل، ألنَّه املقُصودُ 
  :وَقد تدُخل نُوُن التأكيِد اسَم الفاعِل، حنو قوله: "يف حاشية األصل )٢(

  بـُُروداُمرجًَّال ويلَبُس ال  أرأيَت إْن جاءت بِه أُْمُلودا

  ".أقائُِلنَّ أحِضُروا الشُُّهودا

  .١٧٣ملحق ديوانه : هذا رجٌز لرؤبة، يف
  ). اضرُبنّ : (، تقول)اضربوا: (وهو الواو، يف حنو )٣(
  )".اضرِبَنانِّ (و ) اضربانِّ (و ) اضرَِبنَّ : (حنو: "يف ث بعده )٤(



  

  

  
٣٠٧  

  ".وال َتْدُخُلُهما اخلَفيَفةُ : "قوله

، ألنـُّهــم لـــو َحرَُّكــوا النُّــوَن َأْخَرُجوهــا عـــن )اضــربَِنانْ (، وال )اضــرِبَانْ : (ال يُقــالُ : أي

ـــاِكننيِ  ــِعها، ولـــو بّقوهـــا ســـاِكَنًة َمجَُعـــوا بـــني السَّ ـــَني النـُّــوِن . َوْضـ ـــا مجُعـــوا بـــني األلـــِف وب وإمنَّ

ـــا ُمشـــــ ــ شـــــدَّدِة، أل�َّ
ُ
،    كــــــ امل ـــا علـــــى هـــــذا احلَـــــدِّ ـــاكنِني إذا كانــ ــــد مجُعـــــوا بـــــني الســ دَّدٌة، وقَـ

  .)١()الضَّالِّني(

  .)٢("ِخالًفا لُيوُنسَ : "قوله

  .فإنُّه أجاَز إْدَخاَل النُّوَن اخلفيفَة عليِهَما، وَمجَع بني الّساكنِني، وُهَو َرِديءٌ : أي

نفَ : "قوله
ُ
  ".ِصلِ وُمها يف غِريمها مع الّضمِري البارِز كامل

ــارزِ : أي ــِث مــــــع الضَّـــــمِري البــــ ــــِة واجلمـــــِع املؤنَّــــ ــِري التَّثِنَيــ ــــِة   )٣(والنُّونـــــاِن يف غــــ كالكلمــ

املنفصــلِة، َفيِجــُب أن يـُْعَطــى آِخــُر الِفْعــِل ِمــن َضــمٍّ أو كســٍر أو ُســكوٍن، مــا ُهــَو يف ُحكــِم 

نفِصَلتَـْنيِ إذا اجتمَعتا
ُ
  .الَكِلَمَتِني امل

تَِّصلِ فإْن مل يُكْن َفك: "قوله
ُ
  ".امل

  .)٤(ضمٌري بارٌز كانِت النُّوُن مع الِفعِل كاجلُزِء ِمنه] و٧٥[فإن مل يُكْن :أي

  )".َهْل تـََرِينَّ، وتـََرُونَّ : (وِمن َمثَّ ِقيلَ : "قوله

فُكِســرِت اليــاُء يف األوَِّل، وُضــمَِّت الــواُو يف الثَّــاين، ألنَّ ذلــك ُحْكــُم مثلهمــا : أي

  ).اخَشُوا القومَ (، و)َشِي القومَ أخْ : (يف املنَفِصِل حنو

                                                        
  .١/٧سورة الفاحتة . الضَّالِّينَ  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال: إشارة إىل قوله تعاىل )١(
  .أنّه مذهُب يونس والكوفيني ٤/٥٣٤، وشرح الرضي )٩٤م( ٢/٦٥٠، ويف اإلنصاف ٣/٥٢٧الكتاب : ينظر )٢(
  ".وهو الواُو والياءُ : "يف ث بعده )٣(
  ".وهو يف الواحد املذّكر: "يف ث بعده )٤(



  

  

  
٣٠٨  

  )".وترَينَّ، واغزَونَّ : "(قوله

ـــاين، : أي ـــ ــــُة يف الث ــــــواُو احملذوفــ ــــــَدِت ال ــــــُف إىل أصــــــِلها يف األوَِّل، وأُعي ــــــُرّدِت األل فَـ

  ).اغزَوا(و ) اخشَيا: (وفتحَتا ألّن ذلك ُحكُم َمثِلِهما يف املتَّصِل حنو

  .)١()"اغزِنَّ، واغُزنَّ (و: "قوله

ــا يف  :أي َفُحــــذفِت اليــــاُء مــــن األوَِّل، والــــواُو مــــن الثـَّـــاين، ألنَّ ذلــــك ُحكــــُم ِمثِلِهَمــ

نَفِصِل، حنو
ُ
  .)٢()اغُزوا القومَ (و ) اغزِي القومَ : (امل

  ".واملخفََّفُة ُحتَْذُف للّساِكنِ : "قوله

ــ: وذلــك ألّن إثباَ�ــا يــؤدِّي إىل أحــِد َحمــُذوَرينِ  اكنِني، إمَّــا حتريكَهــا، أو اجتمــاع السَّ

ــا ). اضــــرَب الَقــــومَ ): (القــــوم(إذا القَــــى مثــــَل ) اضــــرَبنْ : (فلــــَذلك تُقــــوُل يف ــا مل ُحيرُِّكوهــ ــ وإمنَّ

  .)٣(بالَكْسِر ألنـَُّهم َقَصدوا إىل َأْن يكوَن للنُّوِن الالَِّحَقِة لالسِم على الّالحقة للِفعِل َمزِيّةٌ 

  ".ويف الَوقفِ : "قوله

  .، كأنـُّهم َشبـَُّهوَها بالتَّنوينِ )٤(انضمَّ  وذلك إذا انكسَر َما قبَلها، أو

  ".فيُـَردُّ ما ُحِذفَ : "قوله

عُدوَمـــِة مـــن : أي
َ
ـــدَّروها كامل ألجِلهـــا، ِمـــن َحـــرِف ِعلَّـــٍة أو حـــرف إعـــراٍب، ألنـُّهـــم َق

، فــإنَّ الفصــيَح بقــاُء ُحْكِمــِه، )قــاضٍ (أصــِلها لكوِ�ــا غــَري الزمــٍة، ِخبــالِف التَّنــويِن، يف حنــو 

  .لفظًا، ألنَّه الزِمٌ  وإن ُحِذفَ 

                                                        
  .يف أمِر املخاطبة، وأمِر مجاعِة الذكور: أي )١(
  .٤/٥٣٥شرح الرضي : نظري )٢(
  :قال: "يف ث بعده )٣(

ْهُر قد رفـََعهْ   ال ُتهيَن الفقيَر َعلََّك َأْن تـَرْ    ".َكَع َيوًما والدَّ

، واحلماســة الشـــجرِيَّة ٣/١١٥١شــرح ديـــوان احلماســة، للمْرزوقــي : البيــت مــن اخلفيــف، لألضـــبط بــن قريــع، يف

١/٤٧٤.  
املــوفقي يف النحــو : ينظــر. ، بِــرَِّد احملـذوفِ )اضــربوا(أو ) اضـريب: (ل عنــد الوقــف، فنقـو )اضــرُِبنْ (أو ) اضــرِِبنْ : (حنـو )٤(

١٢٣.  



  

  

  
٣٠٩  

  ".واملفُتوُح َما َقبَلها تُقَلُب أِلًفا: "قوله

  :وذلك حنو قوله

  .)١(وال تعُبِد الشَّيطَاَن واَهللا فاعُبدا

  .واهللا أعلم. ِلَما تقدََّم ِمن أّ�ا ُمَشبـََّهٌة بالّتنوينِ 

                       *   *   *  

املبــارِك يــوَم اخلمــيِس مــن العشــر األوىل مــن شــهر  وافــق الفــراُغ ِمــن َنســاَخِة الّتعليــقِ 

ومثـاين مائـة، وذلـك خبـطِّ ماِلكهـا أفقـِر عبيـد اِهللا وأحـَوِجهم  )٢(صفر من سـنة ثـالث عشـرة

  .عبِد اهللا بن حممَّد بن أمحد بن حيىي بن حبيبِ : إليه

 .وصلى اهللا على حممٍد وآِله

  

                                                        
  :، وصدرهواهللا فاحمدا: برواية ١٣٧ديوانه : عجز بيت من الطويل، لألعشى، يف )١(

  .وذا النُُّصَب المنصوَب ال تـَْنُسكنَّهُ 

وختتلـف هـذه املصـادر . ١/٤٠ع يف التصـريف املمتـ: ، وبـال نسـبة يف٢٨٥، واألزهيـة ٣/٥١٠الكتـاب : وله أيًضـا يف

  . يف رواية صدر البيت، وكلها من قصيدٍة واحدٍة يف الديوان

  .إذ أبدَل نوَن التوكيِد اخلفيفَة ألًفا يف الوقفِ " فاعبدا: "والشاهد فيه قوله
  .ثالثة عشر: يف األصل )٢(



  
  

  الفھارس الفنیة
 



  

  

  

  
٣١٢  

  فهرس اآلیات القرآنیة

  الصفحة  اآليات وأرقامها

    )١(الفاتحة 

  ١١٢  )٤( َمِلِك يـَْوِم الدِّينِ 

  ١١٢  )٧( َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ 

    )٢(البقرة 

ًدا َوُقوُلوا ِحطَّةٌ    ٢٨٤  )٥٨( َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

  ٢٥٣  )٧١(َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن 

  ٢٦١  )٩٠(َما اَشتَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم أْن َيْكفروا بِْئسَ 

  ١٦١،٢٥٩  )٢٧١( فَِنِعمَّا ِهيَ 

  ٢٢٥  )١٨٤( َوَأْن َتُصوُموا

  ٢٦٥  )١٨٧( أَتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ 

  ٢٥٨  )١٩٥( َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكمْ 

  ٤٣  )٢٢١( َوَلَعْبٌد ُمْؤِمنٌ 

  ١٩٩  )٢٢٨( ثَلَثَة قـُُروءٍ 

  ٢٤٨  )٢٨٠( َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرةٍ 

    )٣(آل عمران 

  ٢٩٩  )٧( فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم زَْيغٌ 

    )٤(النساء 

  ١٨٦  )١( َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ 

  ٢٦٦  )٢( َوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكمْ 



  

  

  

  
٣١٣  

  ١٤٠  )١١( َوألَبـََوْيهِ 

  ٩٠  )٩٠( ْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ َأْو َجاُءوكُ 

  ٢٤٧  )١٣٤( وََكاَن اللَُّه َسِميًعا َبِصيًرا

  ٢٩١  )١٥٥( فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهمْ 

ًرا َلُكمْ    ٥٨  )١٧١( انتَـُهوا َخيـْ

    )٥(المائدة 

ْقَوى   ١٤٠  )٨( اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّ

  ١٨٨  )٧٣( ثَاِلُث ثـََلَثةٍ 

    )٦(األنعام 

  ٢٨٣  )٢٧( َلْيتَـَنا نـَُردُّ يَـ 

  ٢٩٩  )١٢١( َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

  ٢٩٥  )١٢٢( َأَوَمْن َكانَ 

  ٢٣٣  )١٤١( َوال ُتْسرُِفوا

    )٧(األعراف 

  ٢٩١  )١٢( َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجدَ 

  ٢٩٢  )١٥٥( َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمهُ 

ًداَوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخلُ    ٢٨٤  )١٦١( وا اْلَباَب ُسجَّ

  ٢٩٢  )١٧٧( َساَء َمَثال اْلَقْومُ 

    )٨(األنفال 

بـَُهمْ    ٢٢٩  )٣٣( َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـَعذِّ



  

  

  

  
٣١٤  

  ٢٨٢  )٤٣(ولكنَّ اهللا َسلََّم 

    )٩(التوبة 

  ٣٥،٢٩٧  )٦( َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَركَ 

  ٢٧٤  )١٠٨( ِمْن َأوَِّل يـَْومٍ 

    )١٠(یونس 

  ١٥٢  )١٠( َوآِخُر َدْعَوُهْم َأْن اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

  ٢٩٥  )٥١( أَثُمَّ ِإَذا َما َوَقعَ 

    )١١(هود 

ُهمْ    ٢٥١  )٨( َأال يـَْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعنـْ

َنةٍ    ٢٩٥  )١٧( َأَفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـِّ

    )١٢(یوسف 

  ٥٩،٧٠  )٢٩( ْعِرضْ يُوُسُف أَ 

  ١١٠  )٣١(ما هذا بشراً 

  ١٨٥  )٤٣( َسْبَع بـََقَرٍت ِسَمانٍ 

  ٢٢٦  )٨٠( فـََلْن أَبـَْرَح اَألْرضَ 

  ٢٩٠  )٩٦( فـََلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشيرُ 

    )١٦(سورة النحل 

  ٢٤٩  )٥٨(َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود�ا 

    )١٧(االسراء 

  )١٠٠( ُقْل َلْو أَنُتْم َتْمِلُكونَ 

  
٢٩٧  



  

  

  

  
٣١٥  

  ٢٩٠  )١١٠( أَي�ا َما َتْدُعوا فـََلُه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى

    )١٩(مریم 

  ٢٩٠  )٢٦( فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمْن اْلَبَشِر َأَحًدا

    )٢٠(طه 

  ٢١٦  )٧( يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى

  ٢٦٧  )٧١( َوُألَصلِّبَـنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ 

    )٢١(األنبیاء 

  ١٠١  )٢٢( ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال اللَُّه َلَفَسَدتَا َلْو َكانَ 

    )٢٢(الحج 

  ٢٦٥  )٣٠( فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمْن اَألْوثَانِ 

    )٢٣(المؤمنون 

  ٣٠١  )٩٩،١٠٠( َربِّ اْرِجُعوِني َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكتُ 

    )٢٧(النمل 

  ٢٦٨  )٧٢( َرِدَف َلُكمْ 

    )٣٠(الروم 

  ١٦٣  )٤( لِلَِّه اَألْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعدُ 

  ٢٣٥  )٣٦( ِإَذا ُهْم يـَْقَنُطونَ 

    )٣٣(األحزاب 

  ٢٩٤  )١٨( َقْد يـَْعَلُم اللَّهُ 

    )٣٧(الصافات 

َنُه َأْن يَِإبـَْرِهيمُ    ٢٩٢  )١٠٤( َوَنَديـْ



  

  

  

  
٣١٦  

    )٣٨(ص 

  ٢٦١  )٣٠،٤٤( نِْعَم اْلَعْبدُ 

    )٤٢(الشورى 

  ٢٧٣  )١١( ْثِلِه َشْيءٌ لَْيَس َكمِ 

  ٢٨٣  )١٧( َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيبٌ 

    )٤٥(الجاثیة 

ــَماَواِت َواَألْرِض آليَــاٍت لِْلُمــْؤِمِنينَ  َوِفــي َخْلِقُكــْم َوَمــا يـَُبــثُّ *ِإنَّ ِفــي السَّ

َهــاِر َوَمــا أَنــَزلَ *ِمــْن َدابَّــٍة آيَــاٌت ِلَقــْوٍم يُوِقُنــونَ  اللَّــُه  َواْخــِتَالِف اللَّْيــِل َوالنـَّ

ـــَماِء ِمـــْن ِرْزٍق فََأْحَيـــا بِـــِه اَألْرَض بـَْعـــَد َمْوتَِهـــا َوَتْصـــرِيِف الرِّيَـــاِح  ِمـــْن السَّ

  )٣،٤،٥( آيَاٌت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

١٣١  

    )٤٦(األحقاف 

ًرا َما َسبَـُقونَا ِإلَْيهِ    ٣٦٨  )١١( َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخيـْ

    )٤٧(محمد 

  ٥٦  )٤( َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمن�ا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداءً 

    )٥٠(ق 

  ٢٤٨  )٣٧( ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلبٌ 

    )٥١(الذاریات 

  ١٧٥  )١٢( أَيَّاَن يـَْوُم الدِّينِ 

  ٢٦١  )٤٨( فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ 

    )٥٤(القمر 

  ٧٥  )٤٩( َقَدرٍ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بِ 



  

  

  

  
٣١٧  

  ٧٦  )٥٢( وَُكلُّ َشْيٍء فـََعُلوُه ِفي الزُّبُرِ 

    )٥٦(الواقعة 

  ٢٩١  )٧٥( َفال أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ 

    )٥٨(المجادلة 

  ١١٠  )٢(ما ُهنَّ أمََّهِتِهم 

 ُسـُهمْ َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثالثٍَة ِإال ُهَو رَاِبُعُهـْم َوال َخْمَسـٍة ِإال ُهـَو َسادِ 

)٧(  
١٨٧  

    )٥٩(الحشر 

  ٢٩٩  )١٢(لَِئْن ُأْخرُِجوا 

    )٦٢(الجمعة 

  ٢٦١  )٥( بِْئَس َمَثُل اْلَقْومِ 

    )٦٥(الطالق 

  ٢٣٣  )٧( لُِينِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ 

    )٦٩(الحاقة 

  ١٢٤  )١٣( نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ 

    )٧١(نوح 

  ٢٦٥  )٤( يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ 

  ٢٩١  )٢٥( ِممَّا َخِطيَئاتِِهمْ 

    )٧٣(المزّمل 

َنا اْنَكاالً    ٥٠  )١٢(إنّا َلَديـْ

  ٢٨١  )٢٠(َعِلَم أْن َسَيُكوُن ِمْنُكم َمْرَضى 



  

  

  

  
٣١٨  

    )٨٥(البروج 

إنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثُمَّ لم يـَُتوبُوا فـََلُهـم عـذاُب جهـنََّم 

)١٠(  
٤٧  

    )٨٨(الغاشیة 

نَ    ٥٠  )٢٥(ا ايَابـَُهم إنّا إليـْ

    )٨٩(الفجر 

  ٣٠١  )١٦،١٧(رَبِّي أَهَنِن َكالّ 

  ٥٦  )٢١(َكالّ إذا دُكَِّت األرُض دك�ا دك�ا 

    )٩٢(اللیل 

  ١٧٤  والَّْيِل إذا يـَْغَشى

    )٩٦(العلق 

  ٣٠١  )٦(َكالّ إنَّ اإلْنَساَن لََيْطَغى 

  ١٣٦  )١٥،١٦(بالنَّاِصية ناِصيٍة كاِذبٍة 

  



  

  

  

  
٣١٩  

  )١(القراءات القرآنیة فهرس

  الصفحة  السورة ورقم اآلية  القراءة

  ٢٨٢  ١٠٢: البقرة  ولكِن الشياطُني َكَفُروا

  ١٦٣  ٢١٩: البقرة  ، الَعْفوُ )ُقِل العْفوَ (

  ٢٣٤  ٢٨٢: البقرة  إْن َتِضْل إحداُمها فـَُتذَكُِّر إحداُمها اُألخرى

  ٩٩  ٦٦: النساء  ، إالَّ قليًال ِمنـُْهمْ )ما فعلوه إالَّ قليٌل منهم(

  ٢٢٥  ٧١: املائدة  ، أالَّ تكونُ )وحسبوا أالَّ تكوَن فتنةً (

  ١٧٨  ١١٩: املائدة  ، هذا يوَم ينفعُ )هذا يوُم ينفٌع الصادقَني ِصدقـُُهم(

  ١٥٨  ١٥٤: األنعام  متاماً على الذي أحسنُ 

  ١٢٠  ١٦٢: األنعام  حميايْ 

  ٢٣٣  ٥٨: يونس  فبذلك فلتفرُحوا

  ١٧٨  ٦٦: هود  يوَمئذٍ ، )من خزي يوِمئذٍ (

  ٢٨١  ١١١: هود  وإْن ُكالً ملا لَيُـَوفـِّيَـنـَُّهمْ 

  ٢٢٦  ٧٦: اإلسراء  ، ال يلبثوا)وإذْن ال يلبثونَ (

  ١٥٠  ٣٩: الكهف  إْن تَرين أنا أقلُّ 

  ٧٦  ٢: النُّور  الزانيُة والزاين فاْجِلُدوا

  ٧١  ٢٥: النمل  اال يسُجُدوا

  ١٥٧  ٣٥: يس  وما َعِمَلْت أيديهم

  ١٥٠  ٦٧: الزخرف  ن كانُوا ُهُم الظاملونَ ولك

  ١٣١  ٥: اجلاثية  ، آياتٍ )وتصريِف الرياِح آياتٌ (

  ١٧٨  ١١: املعارج  من عذاِب يوَمئذٍ 

  ١٦  ٤: اإلنسان  سالسالً واغالالً 

                                                        
  .ما بني قوسني قراءة حفص )١(



  

  

  

  
٣٢٠  

  ١٦  ١٥: اإلنسان  قواريرًا

  فهرس األقوال واألمثال

  الصفحة  األقوال واألمثال

  ٧٤  آخلوان أُكل عليه اللحم؟

  ٧١  .ْح ليلُ أصب

  ٧١  .اطرْق كرا

ا إلبٌل أْم شاٌء؟   ١٨٦  إ�َّ

  ٢٨٩  )عبد اهللا ابن الزبري. (إنَّ َوَصاحبها

  ٤٤  .البُـرُّ الكرُّ بستني

  ١١٥  .ُرّب شاٍة وسخلتها بدرهمٍ 

  ٤٤  .السمُن َمنواِن بدرهم

  ٤٣  .َشرُّ أهرَّ ذا ناب

  ٤٦،٩٣  .على التمرِة ِمثُلها زُْبدا

  ٢٦٥  .رَقْد كاَن من مط

ا َحْربَةٌ    ٢٤٦  .قعدْت كأ�َّ

  ٨٩  .كلمته فوه إىل ِيفّ 

  ٥٧  .لبَـْيَك وَسْعَديك

  ٢٨٩  )َفضالة بن شريك. (لعن اهللا ناقًة محلتين إليك

  ١٠٠  اللهم اغفر يل وملن مسع حاش الشيطان وابن األصبع



  

  

  

  
٣٢١  

  ٢٤٨  .مل يوجْد كان مثُلهم

  ٢٥٦  ما أحسَن بالرجِل أْن يصدقَ 

  ٢٤٦  َتك؟ما جاءْت حاج

  ١٣١  .ما كلُّ سوداء مترًة وال بيضاَء شحمةً 

  ٨٩  .هذا ُبسراً أطيُب منه ُرطَبا

  



  

  

  

  
٣٢٢  

  )١(فهرس األشعار

  الصفحة  الشاعر  البحر  القافية  أّول البيت

        )اهلمزة(  

  ١٥٢  األخطل  اخلفيف  ظباءَ   إنَّ َمْن يَْدُخل

        )الباء(  

  ٩٦  املخبَّل السعدي  الطويل  تطيبُ   أ�ُجُر ليلى

  ٧٩  الفضل بن عبد الرمحن  الطويل  جالبُ   اكفإيَّ 

  ١٤٦  لقيط بن ُمرّة أو غريه  الطويل  ناُ�ا  وَقْد جعلتْ 

  ٩٨  الكميت  الطويل  مشعبُ   ومايل

  ٢٨٣  كعب بن سعد الغنويّ   الطويل  قريبُ   فقلُت ادعُ 

  ١٠٨  رجل من مزحج أو غريه  الكامل  وال أبُ   هذا َوَجدِّكم

  ٣٧  الطفيل الغنوي  الطويل  مذهبِ   وكمًتا مدّمأة

ة  الكامل  ُجْربِ   ما إن رأيتُ    ٢٨٩  دريد بن الّصمَّ

        )التاء(  

  ١٧٣  عبد اهللا بن يعرب  الوافر  الفراتِ   َفَساغ يل الشراب

        )احلاء(  

  ٣٤  �شل بن َحرِّي  الطويل  الطوائحُ   لِيُْبَك يزيدُ 

  ٢٤٤  ِجران العود  الطويل  ُمتَـَزْحزحُ   لقد كان يل

  ٢٥٤  ةذو الرُّمَّ   الطويل  يربَحُ   إذا غيـََّر اهلجرُ 

                                                        
الساكن اوًال، فاملفتوح، : ورتبُت القوايف ذات الروي الواحد حبسب احلركة رتبُت القوايف حبسب الروي، )١(

الطويــل، املديــد، البســيط، : فاملضــموم، فاملكســور، ُمثّ رتبــُت القــوايف ذات الــروي الواحــد حبســب البحــور

  .…الوافر، الكامل، اهلزج، الرمل



  

  

  

  
٣٢٣  

  ٥٢  سعد بن مالك  م الكامل  ال براحُ   َمْن صدَّ 

ال(           )الدَّ

  ٣٠٩  األعشى  الطويل  فاعبدا  وذا النُُّصبِ 

  ٢٧٩  جمهول  الطويل  لعميدُ   يلوُمونين

  ٢٠٦  األشهب بن رميلة  الطويل  خالدِ   وإنَّ الذي

  ٢٧٥  النابغة  البسيط  فَقدِ   قالْت أال

  ٢٨٧  النابغة  البسيط  الَبلدِ   ها إنَّ تاِعْذرةٌ 

  ٢٨٠  عاتكة بنت زيد  الكامل  املتعمِّدِ   ربِّك باهللاِ 

  ٦٤  الفرزدق  املنسرح  األَسدِ   يا َمْن رأى

        )الراء(  

  ١٠٨  الربيع بن ضبع الفزاري  الطويل  تاّزرا  ال أبَ 

  ٢٦٠  عدي بن زيد  اخلفيف  الفقريا  ال أرى املوتَ 

  ١٣١  أبو دؤاد أو غريه  املتقارب  نارا  أكلُّ امرئٍ 

  ٢٥٢  ط شر�اتابَّ   الطويل  َتْصِفرُ   فأْبُت إىل

  ٢٨٧  أبو صخر اهلذيل  الطويل  األمرُ   أَما والذي

  ٧٤  ذو الرُّّمة  الطويل  جازرُ   إذا ابن أيب موسى

  ٦٣  جرير  البسيط  ُعَمرُ   يا تيَم تيم عديٍّ 

  ١١٣  الفرزدق  الكامل  األشبارِ   ما زال ُمْذ عقدتْ 

  ١٢١  ُمورَّج السلمي  الكامل  ِبدارِ   َقَدٌر أَحلَّكَ 

  ١٧٢  الفرزدق  الكامل  عشاري  كْم عمَّة

  )السني(  
  

  
    

  ٢٦٨  مالك بن خويلد اخلناعي أو غريه  البسيط  اآلسُ   ِهللا يـَبـَْقى

        )الضاد(  

  ٢٤٧  عمرو بن أمحر  الطويل  بيوُضها  بتيهاء قـَْفرٍ 



  

  

  

  
٣٢٤  

        )العني(  

  ١٦٢  سويد بن أيب كاهل  الرمل  يُطعْ   ُربَّ َمنْ 

  ١٣٧  املرار الفقعسي  الوافر  وقوعا  أنا ابُن التارك

  ١٦  الشافعي  ويلالط  يتضوَّع  أِعْد ذِْكرَ 

  ٢٤٨  العجري السَّلويل  الطويل  أصَنعُ   إذا متُّ 

  ١١٣  ذو الرُّمَّة  الطويل  البالِقعُ   وهل يُرِجعُ 

        )الفاء(  

  ٢٠٦  قيس بن اخلطيم أو غريه  املنسرح  وَكفُ   احلافظو عورةَ 

  ٢٣١  ميسون بنت حبدل  الوافر  الشفوفِ   لَلُْبُس عباءةٍ 

        )القاف(  

  ٢٨١  لجمهو   الطويل  صديقُ   فـََلْو أَْنك

  ١٥٧  عارق الطائي  الطويل  عارقُهُ   لئن مل يغريِّ 

  ١٥٧  يزيد بن مفرّغ  الطويل  طليقُ   َعَدْس ما لعبَّادٍ 

        )الالَّم(  

  ١١٥  األعشى  الكامل  أطفاَهلا  الواهُب املائةَ 

  ٢٨٧  لبيد بن ربيعة  الطويل  زائلُ   أال كلُّ شيءٍ 

  ١٦٣  غسَّان بن وعلة  املتقارب  أفضلُ   إذا ما أتيتَ 

  ٣٩  امرؤ القيس  الطويل  املالِ   فلو أنَّ ما

  ٦٦  األسود بن يعفر  الطويل  حنَظلِ   وهذا ردائي

  ٢٧٢  مزاحم بن احلارث  الطويل  جمهل  َغَدْت ِمْن عليه

  ٢٩٢  أبو ثروان  الطويل  أقليْ   وترمينين

  ٣٠٤  امرؤ القيس  الطويل  فحوملِ   قفا نْبكِ 



  

  

  

  
٣٢٥  

  ١٧٨  قيس بن األسلت  البسيط  أَْوقَالِ   مل مينِع الشَّْربَ 

  ٨٧  لبيد بن ربيعة  الوافر  الِ الدِّخ  فأرسلها الِعراك

ا تكرهُ    ١٦١  أميَّة بن أيب الصلت  اخلفيف  الِعَقالِ   ُرمبَّ

        )امليم(  

  ٢٩٠  علباء بن أرقم أو غريه  الطويل  السََّلمْ   ويوًما توافينا

  ١٧٤  الفرزدق  الطويل  العمائمِ   ونطعُنهم

  ٢٧٧  جمهول  الطويل  واللَّهازم  وُكْنُت أرى زيًدا

  ٣٧٢  طَرِي بن الفجاءةقَ   الكامل  وأَمامي  ولقْد أراين

        )النون(  

  ١٠٢  الِفْنُد الزِّمَّاين  اهلزج  َدانوا  ومل يـَْبقَ 

  ١٤٦  أبو األسود الدؤيل  الطويل  بلباِ�ا  فإالَّ يكْنها

  ١٠٢  عمرو بن معد يكرب أو غريه  الوافر  الفرقدانِ   وكلُّ أخٍ 

  ٢٨٢  جمهول  اهلزج  ُحقَّانِ   وحنرٍ 

        )الياء(  

  ٢١٨  وثيل سحيم بن  الطويل  واديا  مررُت على

  ٢١٨  سحيم بن وثيل  الطويل  ساريا  أَقلَّ به

  ٥١    م الكامل  علي  ال سيفَ 

  ١٤  مشَِر بن عمرو احلنفي أو غريه  الكامل  ال يعنيين  ولقْد أمرُّ 

  



  

  

  

  
٣٢٦  

  

  فهرس األرجاز

  الصفحة  القائل  الرجز

  ٣٠٤  األغلب العجلي  َجاريٌَة من قيٍس بن ثعلَبةْ 

  ٢٨٢  رؤبة  كأنَّ وريَديه رشاءا ُخْلبِ 

  ٢٥٣  رؤبة  الِبَلى أْن ميصحاَقْد كاِد من طوِل 

  ١٣٧  عبد اهللا بن كيسبة  أَْقَسَم بالّله أبو حفٍص ُعَمرْ 

  ٢٩١  الَعجَّاج  يف بئِر ال حوٍر َسَرى وَما َشَعرْ 

  ٢٧٠  ِجرَاُن الَعودِ   وبلدٍة ليَس �ا أنيسُ 

  ١٢٥  العجَّاج  جاؤوا مبذٍق هل رأيت الذئب قط 

  ٣٠٤  رؤبة  وقاِمت األعماِق خاوي املخرتقنْ 

  ٣٠٣  رؤبة  أو َعَساًكا يا أبتا َعلَّك

  ١٧٣  العجَّاج  يضحكْن َعْن كالَربِد املِنـَْهمِّ 

  



  

  

  

  
٣٢٧  

  فهرس األعالم

    

  .٢٩،١٤٧،٢٠٤،٢٤٠،٢٥٦،٢٥٧،٢٦٥،٢٧١  ):أبو احلسن(األخفش 

  .٣٨  :امرؤ القيس

  .٢٣٤  ):الزيّأت(محزة 

  .٦١،١٤٧،١٥٠  :اخلليل

  .١١٣،٢٥٤  :ذو الُرّمة

  :ركُن الدِّين

٧،٩،

١٣،٢٦،٣١،٥٧،٩٧،١٦٩،١٩٨،٢١٨،٢٢٧،٢٣٠،٢٣١،٢٦٩،

٢٨٥،٢٨٩،٢٩١.  

  .٨٢،١٧٧  :الزّجاج

  .٢٥٧،٢٦٧  :الزخمشري

  :سيبويه
٢٩،٧٣،٧٧،١٠٩،١٤٧،١٦٥،١٧٥،٢١٨،٢٣١،٢٤٦،٢٥٦،٢٥٧

،٢٧٨،٢٩٦.  

  )ابن احلاجب(الشيخ 
٤٥،٧٢،٨١،٩٥،٩٨،١١٦،١١٩،١٥٨،١٦٤،١٦٥،١٦٧،٢٣٥،٢

٢٤،٢٤٤،٢٥٠،٢٩١،٢٦١،٢٨٠،٢٨٢،٢٩٦،٣٠٠،٣٠٤.  

  .٣٧  :طفيل الغنوي

  .٢٨٩  :عبد اهللا بن الزبري

  .٦١،١٣٦  :أبو عمرو

  .٨٧،٢٨٤  ):أبو علي(الفارسي 

  .٣٧،١١٤،٢١٣،٢٨٣  :الفراء

  .١١٣  :الفرزدق

  .٣٧،٢٠٤،٢٠٥،٢٣٥،٢٧٨،٢٨٣  :الكسائي



  

  

  

  
٣٢٨  

  .٩٧  :الكميت

  .٢٥١  :ابن كيسان

  .٩٦،٢٥٦  :املازين

  .١٤٦  :ابن مالك

  .٦١،٧٧،٩٦،١٢١،١٤٧،٢٦٦،٢٧٨  :املربد

  .١٢٠  "نافع

  .٧٠،١٤٧،٣٠٧  )ابن حبيب(يونس 

  



  

  

  

  
٣٢٩  

  

  فهرس المذاهب النحویة

  

  .٣٦،١٣٩،١٤٤،١٧٦،٢٢٥،٢٧٣: البصريون

  .٣٦،١١٣،٢٣٩،١٤٩،١٥٧،١٧٦،٢٢٥،٢٣٦،٢٦٥،٢٧٣،٢٨٠: الكوفيون

  



  

  

  

  
٣٣٠  

  

  فهرس الكتب

  

  .٩٨،٢١٨،٢٤٥) اإليضاح(شرح املفّصل  -١

َفصَّل  -٢
ُ
  .٨٧امل

  



  

  

  

  
٣٣١  

  

  فهرس اللُّغات

  

  .١٢٢،١٢٣): وهن(و ) ومح(لغات 

  .٣٠٢): أكلوين الرباغيث(لغة 

  .١٥٣ ):أوال وأوالء(لغة 

  .١٨،٥١،١١٠،١٦٥،١٨٢: لغة متيم

  .١٨،١١٠،١٦٥: لغة احلجاز

  .١٥٦: لغة ذو الطائية

  .١٤٨:)لَعنَّ (لغة لعلَّ 

  .١١٩: لغة هذيل

  

  



  

  

  

  
٣٣٢  

  

  األماكنفهرس 

  

ر   .٢٦: بذَّ

  .٢٦٥: البصرة

  .١٦٧، ٢٥: بعلبك

  .٢١: ُجور

  .٢٢: َشَرت 

  .٢٦: َعثَّر

 .٢١: ماه



  
  

فھرس المصادر 
  والمراجع

  
 



  

  عفھرس المصادر والمراج

  

  
٣٣٥  

  )١(فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم: أوالً 

  الكتب المطبوعة: ثانياً 

طـارق عبــد عـون اجلنــايب، دار الرتبيـة، بغــداد، . د: ابـن احلاجـب النحــوي، آثـاره ومذهبــه .١

  .م١٩٧٤

. د(علي عبود السـاهي، مطبعـة اجلامعـة، بغـداد،        . د: ابن اخلشاب، حياته وحنوه .٢

  ).ت

علــــي مزهــــر الياســــري، دار الرشــــيد، : أبــــو احلســــن ابــــن كيســــان وآراؤه يف النحــــو واللغــــة .٣

  .م١٩٧٩بغداد، 

رشــيد عبـد الــرمحن العبيــدي، مطبعــة . د: أبـو عثمــان املــازين ومذاهبـه يف النحــو والصــرف .٤

  .م١٩٦٩=هـ١٣٨٩سلمان األعظمي، بغداد، 

بناء، شهاب الدين أمحـد بـن الدمياطي ال: إحتاف فضالء البشر يف قراءات األربعة عشر .٥

، دار الكتـب العلميـة، )١(أنـس مهـرة، ط : هـ، وضع حواشيه الشيخ١١١٧حممد، ت 

  .م١٩٩٨= هـ١٤١٩بريوت، 

هـ، اعتـىن ٣٦٨السريايف، أبو سعيد، احلسن بن عبد اهللا، ت : أخبار النحويني البصريني .٦

  .م١٩٣٦فرينس كرنكو، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، : بنشره

حممــد الــدَّايل، ط : هـــ، حتقيــق٢٧٦ابــن قتيبــة، عبــد اهللا بــن مســلم، ت : لكاتــبأدب ا .٧

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، )١(

ــــرب .٨ ــــرب مـــــن لســــــان العـ ــــن يوســــــف، : ارتشـــــاف الضَّـ ــــي، حمّمـــــد بـ ــــو حيـــــان األندلســ أبـ

، مكتبـــة اخلـــاجني، القـــاهرة، )١(مصـــطفى أمحـــد النمـــاس، ط . د: ، حتقيـــق)هــــ٧٤٥ت(

  .م١٩٨٩ -١٩٨٤= هـ١٤٠٩ -هـ١٤٠٤

                                                        
املعلومــات التاّمــة عــن اســم املؤلــف وســنة وفاتــه، تــذكُر عنــد وروده أّول مــرّة فقــط، فــإذا تكــرَّر وروده، وضــعُت بــني  )١(

  .وروده أّول مّرة، ليسهل على القارئ الرجوع إىل تلك املعلومات] رقمَ [معقوفتني 



  

  عفھرس المصادر والمراج

  

  
٣٣٦  

هــــ، ١٢٥٠الشـــوكاين، حممـــد بـــن علـــي، ت : إرشـــاد الفحـــول إىل حتقيـــق علـــم األصـــول .٩

، مؤسســــة الكتــــب الثقافيــــة، )١(أبــــو مصــــعب، حممــــد بــــن ســــعيد البــــدري، ط : حتقيــــق

  .م١٩٩٢بريوت، 

عبـــد املعـــني : هــــ، حتقيـــق٤١٥اهلـــروي، علـــي بـــن حممـــد، ت : األزهيـــة يف علـــم احلـــروف .١٠

  .م١٩٧١= هـ١٣٩١مع اللغة العربية، دمشق، امللوحي، مطبوعات جم

ـــــن عمـــــر، ت : أســـــاس البالغـــــة .١١ ــــري، جـــــار اهللا،حممـــــود ب ، دار )١(هــــــ، ط ٥٣٨الزخمشـ

  .م١٩٧٢الكتب، القاهرة، 

حممـد : هــ، حتقيـق٥٧٧أبو الربكات األنباري، عبـد الـرمحن بـن حممـد، ت : أسرار العربية .١٢

  .م١٩٩٧= هـ١٤١٨ ، دار الكتب العلمية، بريوت،)١(حسني مشس الدين، ط 

هــــ، دار ٨٥٢ابـــن حجـــر العســـقالين، أمحـــد بـــن علـــي، ت : اإلصـــابة يف متييـــز الصـــحابة .١٣

  ).ت. د(الكتب العلمية، بريوت، 

أمحـد حممــد : هـــ، حتقيـق٢٤٤ابـن الســكيت، يعقـوب بـن إسـحاق، ت : إصـالح املنطـق .١٤

  .م١٩٥٦، دار املعارف، مصر، )٢(شاكر وعبد السالم حمّمد هارون، ط 

عبـد احلسـني . د: هــ، حتقيـق٣١٦ابن السرَّاج، حممد بـن سـهل، ت : النحو األصول يف .١٥

  .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بريوت، )٢(الفتلي، ط 

ابن خالويه، أبو عبد اهللا، احلسني بـن أمحـد، ت : إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي .١٦

  .م١٩٤١= هـ١٣٦٠هـ، مطبعة دار الكتب املصرية،القاهرة، ٣٧٠

زهــري غــازي : هـــ، حتقيــق٣٣٨أبــو جعفــر النحــاس، أمحــد بــن حممــد، ت : ب القــرآنإعــرا .١٧

  ).ت. د(زاهد، مطبعة العاين، بغداد، 

، دار العلــــم للماليــــني، بــــريوت، )٤(م، ط ١٩٧٦خــــري الــــدين الزركلــــي، ت : األعــــالم .١٨

  .م١٩٧٩

جلنــــة مــــن : هـــــ، حتقيــــق٣٥٦أبــــو الفــــرج األصــــفهاين، علــــي بــــن احلســــني، ت : األغــــاين .١٩

  ).ت. د(، دار الثقافة، بريوت، األدباء

ســـعيد األفغـــاين، : ، حتقيـــق]١٢[أبـــو الربكـــات األنبـــاري، : اإلغـــراب يف جـــدل اإلعـــراب .٢٠

  .م١٩٥٧= هـ١٣٧٧اجلامعة السورية، دمشق، 
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هــــ، ٤٨٧الفـــارقي، احلســـن بـــن أســـد، ت : اإلفصـــاح يف شـــرح أبيـــات مشـــكلة اإلعـــراب .٢١

  .م١٩٨٠سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، : حتقيق

هـــــ، ٩١١الســـيوطي، جـــالل الــــدين عبـــد الـــرمحن، ت : االقـــرتاح يف علـــم أصـــول النحــــو .٢٢

  .م١٩٨٨، جروس برس، ١حممد أمحد قاسم، ط. أمحد احلمصي، ود. د: حتقيق

البطليوســــي، أبــــو حممــــد، عبــــد اهللا بــــن حممــــد، ت : االقتضــــاب يف شــــرح أدب الكتــــاب .٢٣

، مصورة دار الشؤون الثقافية حامد عبد ا�يد. مصطفى السقا، ود. أ: هـ، حتقيق٥٢١

  .م١٩٩٠العامة، بغداد، 

هــــ، ٥٤٠ابـــن البـــاذش، أبـــو جعفـــر، أمحـــد بـــن علـــي، ت : اإلقنـــاع يف القـــراءات الســـبع .٢٤

عبــد ا�يــد قطــامش، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، مكــة . د: حتقيــق

  .هـ١٤٠٣املكرمة، 

. د(دار الكتــاب العــريب، بــريوت،  هـــ،٣٥٦القــايل، إمساعيــل بــن القاســم، ت : األمــايل .٢٥

  ).ت

هـــ، دار املعرفــة، بــريوت، ٥٤٢ابــن الشــجري، هبــة اهللا بــن علــي، ت : األمــايل الشــجريَّة .٢٦

  ).ت. د(

الشـــريف املرتضـــى، علـــي بـــن احلســـني، ت : أمـــايل املرتضـــى، غـــرر الفوائـــد ودرر القالئـــد .٢٧

، بــــريوت، ، دار الكتــــاب العــــريب)٢(حممــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، ط : هـــــ، حتقيــــق٤٣٦

  .م١٩٦٧

هــــ، ٦٤٦القفطـــي، مجـــال الـــدين علـــي بـــن يوســـف، ت : إنبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة .٢٨

  .م١٩٥٠حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب املصريَّة، القاهرة، : حتقيق

ــــو احلســــن، علــــي بــــن عــــدالن، ت : اإلنتخــــاب لكشــــف األبيــــات مشــــكلة اإلعــــراب .٢٩ أب

  .م١٩٨٥= هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بريوت، حامت الضامن، . د: هـ، حتقيق٦٦٦

أبـو الربكـات األنبـاري، : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني .٣٠

  ).ت. د(حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت،        : ، حتقيق]١٢[ 
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٣٣٨  

اهللا بـــن  ابـــن هشــام األنصــاري، أبـــو حممــد، عبــد: أوضــح املســالك إىل ألفيـــة ابــن مالــك .٣١

، دار النــــدوة )٦(حممــــد حميــــي الــــدين عبــــد احلميــــد، ط : هـــــ، حتقيــــق٧٦١يوســــف، ت 

  .م١٩٨٠اجلديدة، بريوت، 

. د: هــــ، حتقيــــق٣٧٧أبـــو علـــي الفارســــي، احلســـن بـــن أمحـــد، ت : اإليضـــاح العضـــدي .٣٢

  .م١٩٦٩= ١٣٨٩، مطبعة دار التأليف، مصر، )١(حسن شاذيل فرهود، ط 

هـــ، ٦٤٦احلاجــب، أبــو عمــرو، عثمــان بــن عمــر، ت ابــن : اإليضــاح يف شــرح املفّصــل .٣٣

  .م١٩٨٢موسى بناي العليلي، بغداد، . د: حتقيق

هــ، ٣٣٧الزجاجي، أبو القاسم، عبد الرمحن بن إسـحاق، ت : اإليضاح يف علل النحو .٣٤

  .م١٩٥٩= هـ١٣٧٨مازن املبارك، دار العروبة، القاهرة، : حتقيق

= هــ١٤١٢، دار الفكـر، بـريوت، ]٨[ي، أبـو حيـان األندلسـ: البحر احملـيط يف التفسـري .٣٥

  .م١٩٩٢

هــ، مطبعـة ٧٧٤ابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر الدمشقي، ت : البداية والنهاية .٣٦

  ).ال، ت(السعادة، مصر، 

. د(، دار املعرفـة، بـريوت، ]٩[الشـوكاين، : البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع .٣٧

  ).ت

: هـــ، حتقيــق٧٩٤شــي، بــدر الـدين حممــد بــن عبــد اهللا،ت الزرك: الربهـان يف علــوم القــرآن .٣٨

  ).ت. د(حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الرتاث، القاهرة، 
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٣٣٩  

حممــد أبــو الفضــل : ،حتقيــق]٢٠[الســيوطي، : بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويني والنحــاة .٣٩

  ).ت. د(بريوت،  -إبراهيم، املكتبة العصريّة، صيدا

هــــ، ١٢٠٥بيـــدي، حممـــد مرتضـــى احلســـيين، ت الز : تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس .٤٠

. ١٩٨٨ -١٩٦٥= هــ١٤٠٨ -١٣٨٥عبد الستار فـراج وآخـرين، الكويـت، : حتقيق

  .جزءاً ) ٢٦(صدر منه 

عبــد احللــيم النجـــار . د.أ: م، ترمجــة١٩٥٦كــارل بروكلمـــان، ت : تــاريخ األدب العــريب .٤١

  .م١٩٧٩وآخرين، اهليأة العامة املصريّة للكتاب، 

هـ، مؤسسة عز الدين، بريوت، ٣١٠الطربي، حممد بن جرير، ت : لوكتاريخ األمم وامل .٤٢

  .م١٩٨٧

حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، القــاهرة، : ، حتقيــق] ٢٠[ الســيوطي، : تــاريخ اخللفــاء .٤٣

  .م١٩٦٩

ــىي، ط : تــــاريخ الــــيمن .٤٤ ، مطبعــــة حجــــازي، القــــاهرة، )٢(الواســــعي، عبــــد الواســــع بــــن حيــ

  .م١٩٤٧

فتحــي . د: هـــ، حتقيــق٤بــد اهللا بــن علــي، ت يف القــرن الصــيمري، ع: التبصــرة والتــذكرة .٤٥

، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكـة املكرمـة، )١(أمحد مصطفى، ط 

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢

هـــــ، ٦١٦أبــــو البقــــاء العكــــربي، عبــــد اهللا بــــن احلســــني، ت : التبيــــان يف إعــــراب القــــرآن .٤٦

  .م١٩٧٦علي حممد البجاوي، مطبعة البايب، مصر، : حتقيق

د عبـد : ، حتقيـق] ٤٦[ أبـو البقـاء العكـربي، : التبيني عن مذاهب البصـريني والكـوفيني .٤٧

  .م١٩٨٦= هـ١٤٠٦، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )١(الرمحن العثيمني، ط 

ــــرب .٤٨ ـــــم جمـــــازات العـ األعلـــــم : حتصـــــيل عـــــني الـــــذهب مـــــن معـــــدن جـــــوهر األدب يف عل

زهـري عبـد احملسـن . د: ، حتقيـقهــ٤٧٦الشنتمري، أبو احلجاج يوسف بن سـليمان، ت 

  .م١٩٩٢، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )١(سلطان، ط 

عبــاس . د: ، حتقيــق] ٣١[ابــن هشــام األنصــاري، : ختلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد .٤٩

  .م١٩٨٦، املكتبة العربية، بريوت، )١(مصطفى الصاحلي، ط 
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٣٤٠  

ضـــل اخلـــوارزمي، القاســـم بـــن صـــدر األفا): شـــرح املفّصـــل يف صـــنعة اإلعـــراب(التخمـــري  .٥٠

ــــــــق٦١٧احلســــــــني، ت  ــــرمحن العثيمــــــــني، ط . د: هـــــــــ، حتقي ــــ ــــرب )١(عبــــــــد ال ، دار الغــــ

  .م١٩٩٠اإلسالمي، بريوت، 

: هــ، حتقيـق٦٧٢تسهيل الفوائـد وتكميـل املقاصـد، ابـن مالـك، حممـد بـن عبـد اهللا، ت  .٥١

  .م١٩٦٧= هـ١٣٨٧حممد كامل بركات، دار الكاتب العريب، القاهرة، 

هـــــ، دار الشــــؤون الثقافيــــة ٨١٦الشــــريف اجلرجــــاين، علــــي بــــن حممــــد، ت : التعريفــــات .٥٢

  ).ت. د(العامة، بغداد، 

، دار الفكــر، بــريوت، ]٤٢[الطــربي،): جــامع البيــان يف تفســري القــرآن(تفســري الطــربي  .٥٣

  .م١٩٧٨= هـ١٣٩٨

كـــاظم حبـــر املرجـــان، دار الكتـــب، . د: ، حتقيـــق] ٣٢[ أبـــو علـــي الفارســـي، : التكملـــة .٥٤

  .م١٩٨١= هـ١٤٠١وصل، جامعة امل

املـــرادي، احلســـن بـــن قاســــم، ت : توضـــيح املقاصـــد واملســـالك بشـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــك .٥٥

، مكتبـــة الكليـــات األزهريّـــة، )٢(عبـــد الـــرمحن علـــي ســـليمان، ط . د: هــــ، حتقيـــق٧٤٩

  ).ت. د(القاهرة، 

يوسف أمحد املطوّع، : هـ، حتقيق٦٤٥أبو علي الشلوبيين، عمر بن حممد، ت : التوطئة .٥٦

  ).ت. د(ار الرتاث العريب، القاهرة، د

هــــ، عـــىن ٤٤٤أبـــو عمـــرو الـــداين، عثمـــان بـــن ســـعيد، ت : التيســـري يف القـــراءات الســـبع .٥٧

  ).ت. د(أوتوبرتزل، مكتبة املثىن بغداد، : بتصحيحه

أمحــد حممــود اهلرميــل، : ، حتقيــق]٣١[ابــن هشــام األنصـاري، : اجلـامع الصــغري يف النحــو .٥٨

  .م١٩٨٠= هـ١٤٠٠مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

علـــي : هــــ، حتقيـــق٤٧١اجلرجـــاين، عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرمحن، ت : اجلمـــل يف النحـــو .٥٩

  .م١٩٧٢= هـ١٣٨٢حيدر، دمشق، 

، مؤسســــة )١(علــــي توفيــــق احلمــــد، ط : ، حتقيــــق]٣٤[الزجــــاجي، : اجلمــــل يف النحــــو .٦٠

  .م١٩٨٤الرسالة، بريوت، 
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٣٤١  

هـــ، ٤ب، ت أواخــر القــرن أبــو زيــد القرشــي، حممــد بــن أيب اخلطــا: مجهــرة أشــعار العــرب .٦١

  .م١٩٦٣دار صادر، بريوت، 

ـــن عبـــد اهللا بـــن ســـهل، ت : مجهـــرة األمثـــال .٦٢ هــــ، ٣٩٥أبـــو هـــالل العســـكري، احلســـن ب

، دار اجليــل، بـــريوت، )٢(حممــد أبــو الفضــل إبـــراهيم وعبــد ا�يــد قطــامش، ط : حتقيــق

  .م١٩٨٨= هـ١٤٠٨

طـــــه حمســـــن، مؤسســـــة . د: ، حتقيـــــق]٥٥[املـــــرادي، : اجلـــــىن الـــــداين يف حـــــروف املعـــــاين .٦٣

  .م١٩٧٦= هـ١٣٩٦الكتب، جامعة املوصل، 

هــ، ٨األربلي، عالء الدين بن علي، ت يف القرن : جواهر األدب يف معرفة كالم العرب .٦٤

  .م١٩٩١، دار النفائس، بريوت، )١(إميل يعقوب، ط . د: حتقيق

ت  حممــد بــن علــي الصــبَّان،: حاشــية الصــبان عــل شــرح األمشــوين علــى ألفيــة ابــن مالــك .٦٥

  ).ت. د(هـ، دار إحياء الكتب العربّية، بريوت، ١٢٠٦

. د: أمحد فريد املزيدي، قّدم لـه: ، حتقيق]١٦[ابن خالويه، : احلجَّة يف القراءات السبع .٦٦

  .م١٩٩٩= هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمّية، بريوت، )١(فتحي حجازي، ط 

سـعيد : هــ، حتقيـق٤٠٣أبو زرعة، عبد الرمحن بـن حممـد بـن زجنلـة، ت : ُحجَّة القراءات .٦٧

  .م١٩٧٤= هـ١٣٩٤األفغاين، جامعة بنغازي، 

ــة للقــراء الســبعة .٦٨ بـــدر الــدين قهــوجي وبشـــري : ، حتقيــق]٣٢[أبـــو علــي الفارســي، : احلجَّ

  .م١٩٩١= هـ١٤١١بريوت،  -، دار املأمون للرتاث، دمشق)١(جوجايت، ط 

، )٢(، ط علــي توفيــق احلمــد. د: ، حتقيــق]٣٤[الزجــاجي، : حــروف املعــاين والصــفات .٦٩

  .م١٩٨٦= هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بريوت، ودار األمل، أربد، 

هـــ، مطبعــة الســعادة، ٤٣٠أبــو نعــيم األصــبهاين، أمحــد بــن عبــد اهللا، ت : حليــة األوليــاء .٧٠

  .م١٩٣٨مصر، 

لــــويس شــــيخو، : هـــــ، اعتــــىن بضــــبطه٢٨٤البحــــرتي، الوليــــد بــــن عبيــــد، ت : احلماســــة .٧١

  ).ت. د(بريوت، 

خمتـار الـدين : هــ، حتقيـق٦٥٩ر الدين بن أيب الفرج البصري، ت صد: احلماسة البصريَّة .٧٢

  .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣أمحد، عامل الكتب، بريوت، 
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٣٤٢  

ـــة الشــــــجريّة .٧٣ امللــــــوحي واحلمصــــــي، دمشــــــق، : ، حتقيــــــق]٢٦[ابــــــن الشــــــجري، : احلماســـ

  .م١٩٧٠

، وزارة )٢(احلبشــي، عبــد اهللا بــن حممــد، ط : حيــاة األدب اليمــين يف عصــر بــين رســول .٧٤

  .م١٩٨٠قافة، صنعاء، اإلعالم والث

، دار )١(عبــد الســالم هــارون، ط : هـــ، حتقيــق٢٥٥اجلــاحظ، عمــرو بــن حبــر، : احليـوان .٧٥

  .م١٩٨٨اجليل ودار الفكر، بريوت، 

هـ، ١٠٩٣البغدادي، عبد القادر بن عمر، ت : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .٧٦

  .م١٩٨٩= هـ١٤٠٩، مكتبة اخلاجني، القاهرة، )٣(عبد السالم هارون، ط : حتقيق

حممــد علــي النجــار، ط : هـــ، حتقيــق٣٩٢أبــو الفــتح، عثمــان بــن جــين، ت : اخلصــائص .٧٧

  .م١٩٩٠، مصورة دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )٤(

  .م١٩٧٧، دار العودة، بريوت، ]٧٤[احلبشي، : دراسات يف الرتاث اليمين .٧٨

مـــي، دار الرشـــيد، حســـام ســـعيد النعي. د: الدراســـات اللهجيـــة والصـــوتية عنـــد ابـــن جـــين .٧٩

  .م١٩٨٠بغداد، 

األصــــفهاين، أبــــو عبــــد اهللا، محــــزة بــــن احلســــن، ت : الــــّدرة الفــــاخرة يف األمثــــال الســــائرة .٨٠

  .م١٩٧١عبد ا�يد قطامش، القاهرة، . د: هـ، حتقيق٣٦٠

الشـنقيطي، أمحـد بـن : الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علوم العربيـة .٨١

، دار البحـــــوث )١(عبـــــد العــــال ســـــامل مكـــــرم، ط . د: حتقيـــــق هــــــ،١٣٣١األمــــني، ت 

  .م١٩٨١العلمية، الكويت، 

، )٢(فـايز الدايـة، ط . رضـوان الدايـة ود. د: ، حتقيـق]٥٩[اجلرجاين، : دالئل اإلعجاز .٨٢

  .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧مكتبة سعد الدين، دمشق، 

حظ، بغـداد، صـدر الـدين أمحـد، مطبعـة اجلـا: جمهـول، حتقيـق: الدولة الرسولية يف الـيمن .٨٣

  .م١٩٥٩

هـــــ، ٧٩٩اليعمــــوري، ابــــن فرحــــان، ت : الــــديباج املــــذهب يف معرفــــة أعيــــان مــــن ذهــــب .٨٤

  .هـ١٣٥١القاهرة، 
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٣٤٣  

: هــــ، حتقيـــق٢٧٥أيب ســـعيد احلســـن الســـكري، ت : صـــنعة: ديـــوان أيب األســـود الـــدؤيل .٨٥

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢، مؤسسة إيف، بريوت، )١(حممد حسني آل ياسني، ط 

جوســــتاف جرونيـــــام، ): دراســـــات يف األدب العــــريب(ضــــمن  ديــــوان أيب دؤاد اإليــــادي، .٨٦

  .م١٩٥٩، مكتبة احلياة، بريوت، )١(إحسان عّباس، ط . د: ترمجة

. د(حســن حممــد بــاجودة، دار الــرتاث، القــاهرة، : حتقيــق: ديــوان أيب قــيس بــن األســلت .٨٧

  ).ت

، وزارة )١(نـــوري محـــودي القيســـي، ط . د: حتقيـــق: ديـــوان األســـود بـــن يعفـــر النهشـــلي .٨٨

  .م١٩٨٢لثقافة واإلعالم، بغداد، ا

حممَّـد حممَّـد حسـني، مكتبـة . د: شرح وتعليق): ميمون بن قيس(ديوان األعشى الكبري  .٨٩

  ).ت. د(اآلداب، اجلماميز، 

نـوري محـودي القيسـي، ط . د: حتقيـق): شـعراء أمويـون(ديوان األغلب العجلي، ضمن  .٩٠

  .م١٩٨٧، مكتبة النهضة العربية، بغداد، )١(

  ).ت. د(مام علي بن أيب طالب، دار املنار، القاهرة، ديوان اإل .٩١

، دار املعــارف، مصــر، )١(حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، ط : حتقيــق: ديــوان امــرئ القــيس .٩٢

  .م١٩٥٨

  .م١٩٣٤، بريوت، )١(بشري ميوت، ط : مجعه: ديوان أمّية بن أيب الصلت .٩٣

، دار الغـرب )١(ط  علي ذو الفقـار شـاكر،: حتقيق): ثابت بن جابر(ديوان تابَّط شر�ا  .٩٤

  .م١٩٨٤اإلسالمي، بريوت، 

أيب جعفــر حممــد بــن حبيــب، : صــنعة): عــامر بــن احلــارث(ديــوان ِجــرَان العــود النمــريي  .٩٥

نـــوري محـــودي القيســـي، ط . د: ، حتقيـــق]٨٥[هــــ، روايـــة أيب ســـعيد الســـكري،٢٤٥ت

  .م١٩٨٢، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، )١(

نعمـان حممـد أمــني . د: ، حتقيـق]٩٥[بـن حبيـب،  حممـد: شـرح: ديـوان جريـر بـن عطيّـة .٩٦

  ).ت. د(طه، دار املعارف، مصر، 

، دار الكتـب )١(مهنـا، ط . عبـد أ. أ: شـرحه وكتـب هوامشـه: ديوان حسـان بـن ثابـت .٩٧

  .م١٩٨٦= هـ١٤٠٦العلمّية، بريوت، 
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٣٤٤  

أيب منصـــور : هــــ، بروايـــة٢٣١أبـــو متـــام، حبيـــب بـــن أوس الطـــائي، ت : ديـــوان احلماســـة .٩٨

عبـــد املـــنعم أمحـــد صـــاحل، بغـــداد، : هــــ، حتقيـــق٥٤٠، موهـــوب بـــن أمحـــد، ت اجلـــواليقي

  .م١٩٨٠

: هــ، حتقيـق٢٣١اإلمـام أيب نصـر، أمحـد بـن حـامت البـاهلي، ت : شـرح: ديوان ذي الرمَّة .٩٩

  .م١٩٨٢، مؤسسة اإلميان، بريوت، )٢(عبد القدوس صاحل، ط . د

ولــيم بــن الــورد، ط  :تصــحيح): جممــوع أشــعار العــرب(ديــوان رؤبــة بــن العّجــاج، ضــمن  .١٠٠

  .م١٩٨٠= هـ١٤٠٢، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت )٢(

عـــزة حســـن، مطبوعـــات إحيـــاء الـــرتاث القـــدمي، . د: حتقيـــق: ديــوان الطرمـــاح بـــن حكـــيم .١٠١

  .م١٩٦٨دمشق، 

، دار الكتـاب اجلديـد، بـريوت، )١(عبد القـادر أمحـد، ط : حتقيق: ديوان طفيل الغنوي .١٠٢

  .م١٩٦٨

، مديريـة الثقافـة العامـة يف وزارة )١(حيىي اجلبوري، ط : قيقحت: ديوان العباس بن مرداس .١٠٣

  .م١٩٦٨الثقافة واإلعالم، بغداد، 

ــيب، )١(حســــني نصــــار، ط . د: حتقيــــق:ديــــوان عبيــــد بــــن األبــــرص .١٠٤ ، مطبعــــة البــــايب احللــ

  .م١٩٥٧

عبـد احلفـيظ : هــ، حتقيـق٢١٦األصـمعي، ت : رواية): عبد اهللا بن رؤبة(ديوان العّجاج  .١٠٥

  ).ت. د(أطلس، دمشق،  السطلي، مكتبة

حممـــد جبـــار املعيبـــد، دار اجلمهوريـــة، بغـــداد، : حتقيـــق: ديـــوان عـــدي بـــن زيـــد العبـــادي .١٠٦

  .م١٩٦٥

هاشـــم الطعـــان، مطبعـــة اجلمهوريـــة، بغـــداد، . د: صـــنعة: ديـــوان عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب .١٠٧

  .م١٩٧٠

، املكتــــب اإلســــالمي، )٢(حممــــد ســــعيد مولــــوي، ط : حتقيــــق: ديـــوان عنــــرتة بــــن شــــداد .١٠٨

  .م١٩٨٣بريوت، 

ــــرزدق .١٠٩ ــــــة الصـــــــاوي، القـــــــاهرة، )١(عبـــــــد اهللا الصـــــــاوي، ط : تعليـــــــق: ديـــــــوان الفـــ ، مطبعـ

  .م١٩٣٦= هـ١٣٥٤
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٣٤٥  

، )١(نــايف معـــروف، ط : ، حتقيــق)ديــوان اخلــوارج(ديــوان قطــري بــن الفجــاءة، ضـــمن  .١١٠

  .م١٩٨٣دار املسرية، بريوت، 

 ، دار صـــادر، بـــريوت،)٢(ناصـــر الـــدين األســـد، ط : حتقيـــق: ديـــوان قـــيس بـــن اخلطـــيم .١١١

  .م١٩٦٧

حسني نصار، دار مصـر للطباعـة، . د: مجع وحتقيق: قيس ولبىن= ديوان قيس بن ذريح .١١٢

  ).ت. د(

عبـــد الســـتار أمحـــد فـــرّاج، مكتبـــة : مجـــع وحتقيـــق): جمنـــون ليلـــى(ديـــوان قـــيس بـــن امللـــوح  .١١٣

  ).ت. د(مصر، القاهرة، 

ـــة، بـــريوت)١(ط : علـــي فـــاُعور: حتقيـــق: ديـــوان كعـــب بـــن زهـــري .١١٤ ، ، دار الكتـــب العلمّي

  .م١٩٨٧

نــوري محــودي القيســي، ط . د: حتقيــق): شــعراء أمويــون(ديــوان املــرار الفقعســي، ضــمن  .١١٥

  .م١٩٨٧، مكتبة النهضة العربية، بغداد، )١(

. خليــل إبــراهيم العطّيــة ود. د: مجــع وحتقيــق): ربيعــة بــن عــامر(ديــوان مســكني الــدارمي  .١١٦

  .م١٩٧٠، مطبعة دار البصري، بغداد، )١(عبد اهللا اجلبوري، ط 

حممـــــد أبــــو الفضــــل إبـــــراهيم، دار : حتقيــــق): زيـــــاد بــــن معاويــــة(ديــــوان النابغــــة الــــذبياين  .١١٧

  .م١٩٧٧املعارف، مصر، 

، )جملــة كليــة أصــول الــدين(حــامت الضــامن، ضــمن . د: حتقيــق: ديــوان �شــل بــن َحــرِّي .١١٨

  .م١٩٧٥، بغداد، )١(العدد 

  .م١٩٦٥ة، أمحد الزين، دار الكتب املصرية، القاهر : تصحيح: ديوان اهلذليني .١١٩

، مؤسســـة )٢(عبــد القــدوس صــاحل، ط : مجـــع وحتقيــق: ديــوان يزيــد بــن مفــرَّغ احلمــريي .١٢٠

  .م١٩٨٢الرسالة، بريوت، 

حممـد زاهـد الكـوثري، الثقافـة : هــ، تصـحيح٦٦٥أبـو شـامة، ت : الذيل على الروضـتني .١٢١

  .م١٩٤٧اإلسالمية، القاهرة، 
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٣٤٦  

. د: هـــ، حتقيــق٥٩٢لــرمحن، ت ابــن مضــاء القــرطيب، أمحــد بــن عبــد ا: الــّرّد علــى الّنحــاة .١٢٢

  .م١٩٨٢، دار املعارف، القاهرة، )٢(شوقي ضيف، ط 

هـــــ، ٧٠٢املــــالقي، أمحــــد بــــن عبــــد النــــور، ت : رصــــف املبــــاين يف شــــرح حــــروف املعــــاين .١٢٣

  .م١٩٨٥= هـ١٤٠٥، دار القلم، دمشق، )٢(أمحد حممد اخلراط، ط : حتقيق

هــ، ٣٢٨حممـد بـن القاسـم، ت أبـو بكـر بـن األنبـاري، : الزاهر يف معاين كلمات النـاس .١٢٤

  .م١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )٢(حامت الضامن، ط . د: حتقيق

: هـــ، حتقيــق١١٠٢اليوســي، احلســن بــن مســعود، ت : زهــر األكــم يف األمثــال واِحلكــم .١٢٥

  .م١٩٨٤، مطبعة العاين، بغداد، )٢(محيد آدم ثويين وكامل سعيد عواد، ط 

األكــوع، إمساعيــل بــن علــي، دار الفكــر املعاصــر، بــريوت، : تقــدا�االزّيديّــة، نشــأ�ا ومع .١٢٦

  .م١٩٩٣

. د: هـــ، حتقيــق٣٢٤ابــن جماهــد، أبــو بكــر، أمحــد بــن موســى، ت : الســبعة يف القــراءات .١٢٧

  ).ت. د(شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، 

مصــــطفى الســــقا وآخــــرين، مطبعــــة : ، حتقيــــق]٧٧[ابــــن جــــين،: ســــّر صــــناعة اإلعــــراب .١٢٨

  .م١٩٥٤لقاهرة، مصطفى البايب، ا

  

أبـــو عبيـــد البكـــري، عبـــد اهللا بـــن عبـــد العزيـــز، ت : مســـط الـــآليل يف شـــرح أمـــايل القـــايل .١٢٩

  .م١٩٣٦عبد العزيز امليمين، جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، : هـ، حتقيق٤٨٧

هـــ، ١٠٨٩ابـن العمــاد احلنبلــي، عبــد احلــي، ت : شـذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب .١٣٠

  ).ت.د(ة، بريوت، دار الكتب العلمي

هــــ، دار املـــأمون ٣٨٥ابـــن الســـريايف، يوســـف بـــن أيب ســـعيد، ت : شـــرح أبيـــات ســـيبويه .١٣١

  .م١٩٧٩بريوت،  -للرتاث، دمشق

أمحد خطـاب، املكتبـة العربيـة، : ، حتقيق]١٧[أبو جعفر النحاس، : شرح أبيات سيبويه .١٣٢

  .م١٩٧٤حلب، 
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٣٤٧  

هــــ، ٧٦٩بـــن عقيـــل، ت �ـــاء الـــدين عبـــد اهللا : شـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ألفيـــة بـــن مالـــك .١٣٣

ـــــد احلميـــــد، ط : حتقيـــــق ـــــريوت، )١٤(حممـــــد حميـــــي الـــــدين عب ، دار الكتـــــاب العـــــريب، ب

  .م١٩٦٤

هــــ، ٥٠٢اخلطيـــب التربيـــزي، أبـــو زكريـــا، حيـــىي بـــن علـــي، ت : شـــرح اختيـــارات املفّضـــل .١٣٤

  .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بريوت، )٢(فخر الدين قباوة، ط : حتقيق

عبـــد الســتار أمحـــد : ، حتقيــق]٨٥[أبــو ســـعيد الســكري،: َصــَنعهُ : شــرح أشــعار اهلـــذليني .١٣٥

  ).ت. د(أمحد حممد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، : فرَّاج، راجعه

َســـمَّى  .١٣٦
ُ
): مـــنهج الســـالك إىل ألفيـــة بـــن مالـــك(شـــرح األمشـــوين علـــى ألفيـــة بـــن مالـــك، امل

، )١(د احلميـد، ط حممد حميي الدين عب: هـ، حتقيق٩٠٠األمشوين، علي بن حممد، ت 

  .م١٩٥٥مكتبة النهضة املصرية، 

علـي بـن : هـ، حتقيـق٦٩٦ابن القواس، عبد العزيز بن مجعة، ت : شرح ألفية ابن معطي .١٣٧

  .م١٩٨٥= هـ١٤٠٥، مطبعة الفرزدق، الرياض، )١(موسى الشوملي، ط 

، مكتبـــة )١(عبـــد الـــرمحن الســـيد، ط . د: ، حتقيـــق]٥١[ابـــن مالـــك، : شـــرح التســـهيل .١٣٨

  .م١٩٧٤و املصرية، القاهرة، األجنل

ــــد اهللا، ت : شــــرح التصــــريح علــــى التوضــــيح .١٣٩ هـــــ، �امشــــه ٩٠٥األزهــــري، خالــــد بــــن عب

. د(هـــ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القــاهرة، ١٠٦١حاشــية ياســني بــن زيــد الــدين، ت 

  ).ت

علـي حمسـن عيسـى، عـامل الكتـب، : ، حتقيـق]٣١[ابن هشام األنصاري، : شرح اجلمل .١٤٠

  .م١٩٨٥= هـ١٤٠٥بريوت، 

صــاحب . د: هـــ، حتقيــق٦٦٩ابــن عصــفور، علــي بــن مــؤمن، ت : شــرح مجــل الزجــاجي .١٤١

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢أبو جناح، بغداد، 

أمحــد أمــني وعبــد : هـــ، نشــر٤٢١املرزوقــي، أمحــد بــن حممــد، ت : شــرح ديــوان احلماســة .١٤٢

  .م١٩٥٣= هـ١٩٥١السالم حمّمد هارون، القاهرة، 

، دار )٤(حممَّد حميي الدين عبـد احلميـد، ط . د :حتقيق: شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة .١٤٣

  .م١٩٨٨األندلس، بريوت، 
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٣٤٨  

، وزارة اإلعـالم، )٢(إحسـان عبـاس، ط . د: حتقيـق: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري .١٤٤

  .م١٩٨٤الكويت، 

هـــ، ٦٨٦رضــي الــدين االســرتباذي، حممــد بــن احلســني، ت : شــرح شــافية ابــن احلاجــب .١٤٥

  .م١٩٧٥ن، دار الكتب العلمية، بريوت، حممد نور احلسن وآخري: حتقيق

: ، حتقيـــق]٣١[ابـــن هشـــام األنصـــاري، : شـــرح شـــذور الـــذهب يف معرفـــة كـــالم العـــرب .١٤٦

  ).ت. د(حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، 

عبيــــد مصـــــطفى : هـــــ، حتقيــــق٥٨١ابــــن بـَـــــّري، عبــــد اهللا، ت : شــــرح شــــواهد اإليضــــاح .١٤٧

  .م١٩٨٥رة، درويش، مطبوعات جممع اللغة العربية، القاه

  ).ت. د(، دار مكتبة احلياة، بريوت، ]٢٠[السيوطي، : شرح شواهد املغين .١٤٨

عـــدنان عبـــد الـــرمحن : ، حتقيـــق]٥١[ابـــن مالـــك، : شـــرح عمـــدة احلـــافظ وعـــّدة الالفـــظ .١٤٩

  .م١٩٧٧، جلنة إحياء الرتاث يف وزارة الثقافة، بغداد، )١(الدوري، ط 

. د: هــ، حتقيــق٤٧٩ن فضَّـال، ت ا�اشـعي، أبـو احلسـني علـي بـ: شـرح عيـون اإلعـراب .١٥٠

  .م١٩٨٥= هـ١٤٠٦، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، )١(حّنا مجيل حدَّاد، ط 

مهــدي . د: هـــ، حتقيــق٥٧٧ابــن هشــام اللخمــي، حممــد بــن أمحــد، ت : شــرح الفصــيح .١٥١

  .م١٩٨٨= هـ١٤٠٩، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، )١(عبيد جاسم، ط 

، قـدم لـه ووضـع هوامشـه ]٣١[ابـن هشـام االنصـاري، : شرح قطـر النـدى وبـل الصـدى .١٥٢

= هــــ١٤٢٠، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، )٢(إميـــل بـــديع يعقـــوب، ط . وفهارســـه د

  .م٢٠٠٠

، قــّدم لــه ووضــع هوامشــه ]١٤٥[رضــي الــدين االســرتباذي، : شــرح كافيــة ابــن احلاجــب .١٥٣

= هـــ١٤١٩، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، )١(إميــل بــديع يعقــوب، ط . د: وفهارســه

  .م١٩٩٨

ـــة الشـــــافية .١٥٤ أمحـــــد هريـــــدي، دار املـــــأمون . د: ، حتقيـــــق]٥١[ابـــــن مالـــــك، : شـــــرح الكافيــ

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢للرتاث، مكة املكرمة 

فــائز . د: هــ، حتقيــق٤٥٦ابــن برهـان العكــربي، عبــد الواحـد بــن علــي، ت : شـرح اللمــع .١٥٥

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٤، الكويت، )١(فارس، ط 
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٣٤٩  

. د: هــ، حتقيــق٨٥٥، بـدر الــدين حممـود بـن أمحـد، ت العيـين: شـرح املـراح يف التصـريف .١٥٦

  .م١٩٩٠عبد الستار جواد، مطبعة الرشيد، بغداد، 

هــــ، دار صــــادر، ٦٤٣ابــــن يعـــيش، موفـــق الــــدين يعـــيش بـــن علــــي، ت : شـــرح املفّصـــل .١٥٧

  ).ت. د(بريوت، 

  .هـ١٣١١، دار الطباعة العامرة، األستانة، ]٣٣[ابن احلاجب، : شرح املقدمة الكافية .١٥٨

خالــد عبــد : هـــ، حتقيــق٤٦٩ابــن بابشــاذ، طــاهر بــن أمحــد، ت : قدمــة احملســبةشــرح امل .١٥٩

  .م١٩٨٤، الكويت، )١(الكرمي، ط 

حممــد حممــود الرافعــي، مطبعــة شــركة التمــّدن الصــناعية، مصــر، : نشــر: شــرح اهلامشيــات .١٦٠

  ).ت. د(

موســـى بنـــاي العليلـــي، . د: ، حتقيـــق]٣٣[ابـــن احلاجـــب، : شـــرح الوافيـــة نظـــم الكافيـــة .١٦١

  .م١٩٨٠= هـ١٤٠٠اآلداب، النجف األشرف، مطبعة 

، )٨(، ا�لــد )جملــة املــورد(حممــد نــايف الــدليمي، ضــمن : صــنعة: شــعر العجــري الســلويل .١٦٢

  .م١٩٧٩، بغداد، )١(العدد 

. د(حسـني عطـوان، جممـع اللغـة العربيـة، دمشـق، : حتقيـق: شعر عمرو بن أمحر البـاهلي .١٦٣

  ).ت

جملـة (حامت الضامن، ضمن . القيسي ود نوري محودي. د: حتقيق: شعر مزاحم العقيلي .١٦٤

  .م١٩٧٦، القاهرة، )١(، اجلزء )٢٢(، ا�لد )معهد املخطوطات

حيـىي اجلبــوري، وزارة الثقافـة واإلرشــاد . د: مجــع وحتقيـق: شـعر ُهْدبَـة بــن اَخلْشـَرم الُعـذري .١٦٥

  .م١٩٧٦القومي، دمشق، 

، دار )٢(هـــ، ط ٢٧٦ابــن قتيبــة، أبــو حممــد عبــد اهللا بــن مســلم، ت : الشــعر والشــعراء .١٦٦

  .م١٩٦٩الثقافة، بريوت، 

هــ، ٧٧٠السليلي، أبو عبد اهللا حممد بـن عيسـى، ت : شفاء العليل يف إيضاح التسهيل .١٦٧

ــــريف عبــــــد اهللا الربكــــــايت، ط . د: حتقيــــــق ـــــة، )١(الشــ ـــــة املكّرمـ ، املكتبــــــة الفيصــــــليَّة، مكـ

  .م١٩٨٦= هـ١٤١٦
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٣٥٠  

هـــ، ٤٠٠يــل بــن محّــاد، ت حنــو اجلــوهري، إمساع: الصــحاح، تــاج اللغــة وصــحاح العربيَّــة .١٦٨

= هــــ١٤٠٧، دار العلـــم للماليـــني، بـــريوت، )٤(أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، ط : حتقيـــق

  .م١٩٨٧

الســـخاوي، مشـــس الـــدين حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن،            : الضـــوء الالمـــع ألهـــل القـــرن التاســـع .١٦٩

  ).ت. د(هـ، دار مكتبة احلياة، بريوت، ٩٠٢ت 

هـــــ، ٧٤٨كمــــال الــــدين األدفــــوي، ت : جنبــــاء الصــــعيدالطــــالع الســــعيد اجلــــامع ألمســــاء  .١٧٠

  .م١٩٦٦سعد حممد حسن، الدار املصرية، : حتقيق

. د(هـ، دار صـادر، بـريوت، ٢٣٠ابن سعد، أبو عبد اهللا حممد، ت : الطبقات الكربى .١٧١

  ).ت

: هــ، حتقيـق٣٧٩أبـو بكـر الزبيـدي، حممـد بـن احلسـن، ت : طبقات النحويني واللغويني .١٧٢

  .م١٩٧٣اهيم، دار املعرفة، مصر، حممد أبو الفضل إبر 

ــــريب .١٧٣ ـــــدجين، ط . د: ظـــــاهرة الشـــــذوذ يف النحـــــو العـ ، وكالـــــة )١(فتحـــــي عبـــــد الفتـــــاح ال

  .م١٩٧٤املطبوعات، الكويت، 

أبــو العــالء املعــري،         ت : عبــث الوليــد يف الكــالم علــى شــعر أيب عبــادة البحــرتي .١٧٤

  .م١٩٧٠، القاهرة، )٨(هـ، ط ٤٤٩

ــــرة شـــــــعراء ُمقلُّـــــــون .١٧٥ ـــــ: عشــ ـــــة، املوصـــــــل، . د: نعةصــ ـــــامت صـــــــاحل الضـــــــامن، دار احلكمــ حــ

  .م١٩٩٠= هـ١٤١١

هــــ، ٨١٢اخلزرجـــي، علـــي بـــن احلســـن، ت : العقـــود اللؤلؤيّـــة يف تـــاريخ الدولـــة الرســـولّية .١٧٦

  .م١٩١١حممد بسيوين، مطبعة اهلالل، الفجالة، مصر، : تصحيح

: هــ، حتقيـق١٠٩٩حيىي بن احلسني بن قاسم، ت: غاية األماين يف أخبار القطر اليماين .١٧٧

  .م١٩٦٨سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتاب العريب، القاهرة، . د

ابـن اجلـزري، أبـو اخلـري حممـد بـن حممـد الدمشـقي،   ت : غاية النهاية يف طبقات القـراء .١٧٨

  .م١٩٨٢، دار الكتب العلمية، بريوت، )٣(برجسرتاسر، ط . ج: هـ، بعناية٨٣٣
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٣٥١  

ابـــــن اخلبــــاز املوصــــلي، أمحــــد بــــن احلســـــني، ت : لفيـَّـــةالغــــرَّة املخفيَّــــة يف شــــرح الــــّدرّة األ .١٧٩

= هــــ١٤١٠، مطبعـــة العـــاين، بغـــداد، )١(حامـــد حممـــد العبـــديل، ط : هــــ، حتقيـــق٦٣٩

  .م١٩٩٠

، دار ]٩[الشـــوكاين، : فـــتح القـــدير اجلـــامع بـــني فـــين الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفســـري .١٨٠

  ).ت. د(املعرفة، بريوت، 

حممـــود : هــــ، حتقيـــق٦٢٨بـــن عبـــد املعطـــي، ت ابـــن معطـــي، حيـــىي : الفصـــول اخلمســـون .١٨١

  ).ت. د(حممد الطناحي، مطبعة عيسى البايب احلليب، 

ـــنيف: فهــــرس خمطوطــــات دار الكتــــب املصــــريَّة .١٨٢ = هـــــ١٣٨٢فــــؤاد ســــيد، القــــاهرة، : تصـ

  .م١٩٦٢

حممـــد بشـــري الشـــندي، املطبعـــة : مجـــع وترتيـــب: فهـــرس خمطوطـــات مكتبـــة االســـكندرية .١٨٣

  .م١٩٥٤املصرية الكربى، 

  .مصورة يف مكتبة ا�مع العلمي العراقي: خمطوطات مكتبة االوسكولایر فهرس .١٨٤

أمحد عبد الـرزاق . د: فهرس خمطوطات مكتبة األوقاف، باجلامع الكبري بصنعاء، إعداد .١٨٥

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٤الرقيحي وآخرين، وزارة األوقاف واإلرشاد، صنعاء، 

حممــود أمحــد حممــد، : إعــدادفهــرس خمطوطــات مكتبــة األوقــاف املركزيــة يف الســليمانية،  .١٨٦

  ).ت. د(وزارة األوقاف، بغداد، 

حممـد سـعيد امللـيح وأمحـد : فهرس خمطوطات مكتبة اهليأة العامة لآلثـار بصـنعاء، إعـداد .١٨٧

  ).ت. د(عيسوي، منشأة املعارف، االسكندرية، 

رضــــا جتــــدد، طهــــران، : هـــــ، حتقيــــق٣٨٠النــــدمي، حممــــد بــــن اســــحاق، ت : الفهرســــت .١٨٨

  .م١٩٧١= هـ١٣٩١

نور الدين اجلامي، عبد الـرمحن بـن أمحـد، ت : فوائد الضيائية شرح كافية ابن احلاجبال .١٨٩

  .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣أسامة طه الرفاعي، بغداد، . د: هـ، حتقيق٨٩٨

، )٢(هــــ، ط ٨١٧الفريوزآبـــادي، جمـــد الـــدين حممـــد بـــن يعقـــوب، ت : القـــاموس احملـــيط .١٩٠

  .م١٩٥٣مطبعة مصطفى البايب احلليب، 
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٣٥٢  

ابــــن الــــديبع الزّبيــــدي، عبـــد الــــرمحن بــــن علــــي، ت : ار الــــيمن امليمـــونقـُـــرّة العيــــون بأخبــــ .١٩١

  .م١٩٨٨، )٢(حممد بن علي األكوع، ط : هـ، حتقيق٩٤٤

، )١(طـــارق جنــــم عبــــد اهللا، ط . د: ، حتقيــــق]٣٣[ابـــن احلاجــــب، : الكافيـــة يف النحــــو .١٩٢

  .م١٩٨٦= هـ١٤٠٧مكتبة دار الوفاء، جّدة، 

حممد : هـ، حتقيق٢٨٥لعباس، حممد بن يزيد، ت املربد، أبو ا: الكامل يف اللغة واألدب .١٩٣

  )ت. د(أبو الفضل إبراهيم، دار �ضة مصر، القاهرة، 

عبـد السـالم حمّمـد : هــ، حتقيـق١٨٠سيبويه، أبو بشر، عمـرو بـن عثمـان، ت : الكتاب .١٩٤

  ).ت. د(هارون، عامل الكتب، بريوت، 

حممـد . د: قيـقهــ، مجـع وحت٢١٦األصمعي، عبد امللـك بـن قُريـب، ت : كتاب األمثال .١٩٥

  .م٢٠٠٠، دار الشؤون الثقافية العاّمة، بغداد، )١(جبار املعيبد، ط 

ســعيد : ، حتقيــق]٢٣[البطليوســي، : كتــاب احلُلــل يف إصــالح اخللــل مــن كتــاب اجلمــل .١٩٦

  .م١٩٨٠عبد الكرمي سعودي، دار الرشيد، بغداد، 

الفكــــر،  ، دار)٢(مــــازن املبــــارك، ط . د: ، حتقيــــق]٣٤[الزجــــاجي، : كتــــاب الالمــــات .١٩٧

  .م١٩٨٥= هـ١٤٠٥دمشق، 

، دار الكتاب العـريب، بـريوت، ]١١[الزخمشري، : الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل .١٩٨

  ).ت. د(

حـاجي خليفـة، مصـطفى بـن عبـد اهللا، ت : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١٩٩

  .م١٩٩٢= هـ١٤١٣هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٠٦٧

مكــي بــن أيب طالــب القيســي، : وعللهــا وحججهــا الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع .٢٠٠

، مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــريوت، )٢(حميـــــي الـــــدين رمضـــــان، ط . د: هــــــ، حتقيـــــق٤٣٧ت 

  .م١٩٨١= هـ١٤٠١

هـادي . د: هــ، حتقيـق٥٩٩احليـدرة، علـي بـن سـليمان، ت : كشف املشـكل يف النحـو .٢٠١

  .م١٩٨٤، مطبعة اإلرشاد، بغداد، )١(عطية مطر، ط 

هــ، ١٣األهدل، حممد بن أمحـد، ت يف القـرن : متممة األجروميَّةالكواكب الدريّة على  .٢٠٢

  ).ت. د(دار الكتب العلمية، بريوت، 
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. د: هــــ، حتقيـــق٤٢٩الثعـــاليب، أبـــو منصـــور عبـــد امللـــك بـــن حممـــد، ت : لبـــاب اآلداب .٢٠٣

  .م١٩٨٨قحطان رشيد صاحل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

�ـــاء : هـــ، حتقيــق٦٨٤ين، حممــد بــن حممــد، ت األســفراييين، تــاج الــد: لبــاب اإلعــراب .٢٠٤

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٥الدين عبد الوهاب عبد الرمحن، دار الرفاعي، الرياض، 

  ).ت. د(هـ، دار صادر، بريوت، ٧١١ابن منظور، حممد بن مكرم، ت : لسان العرب .٢٠٥

عطّيـــة عـــامر، . د: ، حتقيـــق]١٢[أبـــو الربكـــات األنبـــاري، : ملـــع األدلَّـــة يف أصـــول النحـــو .٢٠٦

  .م١٩٦٣طبعة الكاثوليكية، بريوت، امل

ــين، : اللمـــع يف العربيّـــة .٢٠٧ ، مطبعـــة العـــاين، )١(حامـــد املـــؤمن، ط : ، حتقيـــق]٧٧[ابـــن جـ

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢بغداد، 

معجــــم (هـــــ، مطبــــوع مــــع ٣٧٠اآلمــــدي، احلســــن بــــن بشــــر، ت : املؤتلــــف واملختلــــف .٢٠٨

  .م١٩٨٢، مكتبة القدسي، القاهرة، )٢(، ط )الشعراء

هــدى : هـــ، حتقيــق٣١١الزجــاج، إبــراهيم بــن الســري، ت : ينصــرفمــا ينصــرف ومــا ال  .٢٠٩

  .م١٩٧١= هـ١٣٩١حممود قراعة، ا�لس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

هـــ، ٣٨١ابــن مهــران األصــبهاين، أمحــد بــن احلســني، ت : املبســوط يف القــراءات العشــر .٢١٠

  .م١٩٨٠سبيع محزة حاكمي، جممع اللغة العربية، دمشق، : حتقيق

عبــد احلميـد محــد حممــد الــّزوي، ط . د: ، حتقيــق]٤٦[العكـربي، : بـع يف شــرح اللمــعاملت .٢١١

  .م١٩٩٤، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، )١(

سزكني، مطبعـة السـعادة، : هـ، حتقيق٢١٠أبو عبيدة، معمر بن املثّىن، ت : جماز القرآن .٢١٢

  .م١٩٦٢= م١٩٥٤مصر، 

عبـــد الســـالم حممـــد : هــــ، حتقيــق٢٩١أبـــو العبـــاس، أمحــد بـــن حيـــىي، ت : جمــالس ثعلـــب .٢١٣

  ).ت. د(هارون، النشرة الثانية، دار املعارف، مصر، 

، مكتبـة )٢(عبـد السـالم حمّمـد هـارون، ط : ، حتقيـق]٣٤[الزجـاجي، : جمالس العلماء .٢١٤

  .م١٩٨٣اخلاجني، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض، 

حممــد أبـــو : قيـــقهـــ، حت٥١٨امليـــداين، أبــو الفضـــل أمحــد بــن حممـــد، ت : جممــع األمثــال .٢١٥

  .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧، دار اجليل، بريوت، )٢(الفضل إبراهيم، ط 



  

  عفھرس المصادر والمراج

  

  
٣٥٤  

إمساعيــل بــن : القاضــي احلجــري، حممــد بــن أمحــد، حتقيــق: جممــوع بلــدان الــيمن وقبائلهــا .٢١٦

  .م١٩٩٦= هـ١٤١٦، دار احلكمة اليمانية، صنعاء، )٢(علي األكوع، ط 

ــــاقر احلســــين، دار . د :، حتقيــــق]١١[الزخمشــــري، : احملاجــــاة باملســــائل النحويّــــة .٢١٧ �يجــــة ب

  .م١٩٧٣الرتبية، بغداد، 

ــــراءات مــــــن كتــــــاب البــــــديع .٢١٨ ـــــه، : خمتصــــــر يف شــــــواذ القــ ــــــق]١٦[ابــــــن خالويـ . ج: ، حتقي

  .م١٩٣٤برجسرتاسر، دار اهلجرة، 

أســـــامة ناصـــــر ): دار صـــــدام حالًيـــــا(املخطوطـــــات اللغويـّــــة يف مكتبـــــة املتحـــــف العراقـــــي  .٢١٩

  .م١٩٦٩غداد، النقشبندي، وزارة الثقافة واإلعالم، ب

ــــيمن .٢٢٠ ـــر، دمشــــــق، : املــــــدارس اإلســــــالمية يف الــ األكــــــوع، إمساعيــــــل بــــــن علــــــي، دار الفكـــ

  .م١٩٨٠

، وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي، )٢(خدجيــة احلــديثي، ط . د: املــدارس النحويــة .٢٢١

  .م١٩٩٠= هـ١٤١٠بغداد، 

  .م١٩٧٦، دار املعارف، مصر، )٣(شوقي ضيف، ط . د: املدارس النحوية .٢٢٢

طــارق عبــد عــون اجلنــايب، . د: ، حتقيــق]١٢٤[أبــو بكــر بــن األنبــاري، : ر واملؤنَّــثاملــذكَّ  .٢٢٣

  .م١٩٧٨، مطبعة العاين، بغداد، )١(ط 

حممــد أبــو : هـــ، حتقيــق٣٥١أبــو الطيــب، عبــد الواحــد بــن علــي، ت : مراتــب النحــويني .٢٢٤

  .م١٩٧٤= هـ١٣٩٤، دار الفكر العريب، )٢(الفضل إبراهيم، ط 

البغـدادي، صـفي الــدين عبـد املـؤمن ابــن : اء األمـاكن والبقــاعمراصـد االطـالع علــى أمسـ .٢٢٥

، دار املعرفـــة، بـــريوت، )١(علـــي حممـــد البجـــاوي، ط : هــــ، حتقيـــق٧٣٩عبـــد احلـــق، ت 

  .م١٩٥٤

علـي حيــدر، : هــ، حتقيـق٥٦٧ابـن اخلشـاب، أبـو حممـد عبـد اهللا بـن أمحـد، ت : املرجتـل .٢٢٦

  .م١٩٧٢= هـ١٣٩٢دمشق، 

  )ت. د(، مطبعة علي حممد صيمح، مصر، ]٢٠[طي، السيو : املزهر يف علوم اللغة .٢٢٧

حممـــد خـــري احللـــواين، : ، حتقيـــق]٤٦[أبـــو البقـــاء العكـــربي، : مســـائل خالفيّـــة يف النحـــو .٢٢٨

  ).ت. د(مكتبة الشهباء، حلب، 
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٣٥٥  

صــالح : ، حتقيــق]٣٢[، أبــو علــي الفارســي، )البغــداديات(املســائل املشــكلة املعروفــة بـــ  .٢٢٩

= هـــ١٤٠٣لشــؤون الدينّيــة، مطبعــة العــاين، بغــداد، الــدين الســنكاوي، وزارة األوقــاف وا

  .م١٩٨٣

حممـــد كامـــل بركـــات، . د: ، حتقيــق]١٣٣[ابـــن عقيـــل، : املســاعد علـــى تســـهيل الفوائــد .٢٣٠

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٤مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 

ة املعـارف ، مطبعـة جملـس دائـر )١(، ط ]١١[الزخمشـري، : املستقصى مـن أمثـال العـرب .٢٣١

  .م١٩٦٢= هـ١٣٨١اإلسالمية، حيدر الدكن، اهلند، 

حــامت الضــامن، ط . د: ، حتقيــق]٢٠٠[مكــي بــن أيب طالــب، : مشــكل إعــراب القــرآن .٢٣٢

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بريوت، )٢(

بـريوت،  -، املكتبة العصـرية، صـيدا]٧٤[احلبشي، : مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن .٢٣٣

  .م١٩٨٨= هـ١٤٠٨

عبـــد . د: هـــ، حتقيــق٣٨٤الرمــاين، أبــو احلســن، علـــي بــن عيســى، ت : عــاين احلــروفم .٢٣٤

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٤، دار الشروق، جدة، )٢(الفتاح إمساعيل شليب، ط 

الشــيخ : هـــ، حتقيــق٣٧٠األزهــري، أبــو منصــور، حممــد بــن أمحــد، ت : معــاين القــراءات .٢٣٥

  .م١٩٩٩= هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بريوت، )١(أمحد فريد املزيدي، ط 

فـــائز . د: هــــ، حتقيـــق٢١٥ســـعيد بـــن مســـعدة، ت : األخفـــش األوســـط: معـــاين القـــرآن .٢٣٦

  .م١٩٨١= هـ١٤٠١، الكويت، )٢(فارس، ط 

حممـــد علـــي النجـــار وأمحـــد : هــــ، حتقيـــق٢٠٧الفـــرّاء، حيـــىي بـــن زيـــاد، ت : معـــاين القـــرآن .٢٣٧

  .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣، عامل الكتب، بريوت، )٣(يوسف جنايت، ط 

عيســى . د: هـــ، أعــاد بنــاءه وقــّدم لــه١٨٩الكســائي، علــي بــن محــزة، ت : معـاين القــرآن .٢٣٨

  .م١٩٩٨شحاتة، دار قباء، القاهرة، 

، )١(عبـد اجلليـل عبـده شـليب، ط . د: ، حتقيـق]٢٠٩[الزجـاج، : معاين القـرآن وإعرابـه .٢٣٩

  .م١٩٨٨= هـ١٤٠٨عامل الكتب، بريوت، 

هــ، دار إحيـاء ٦٢٦وت، ت احلموي، شهاب الدين، أبـو عبـد اهللا، يـاق: معجم األدباء .٢٤٠

  ).ت. د(الرتاث العريب، بريوت، 
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٣٥٦  

  .م١٩٧٧= هـ١٣٩٧، دار صادر، بريوت، ]٢٤٠[معجم البلدان، احلموي،  .٢٤١

، )٢(كرنكـــو، ط : هــــ، حتقيـــق٣٨٤املرزبـــاين، حممـــد بـــن عمـــران، ت : معجـــم الشـــعراء .٢٤٢

  .م١٩٨٢مطبعة القدسي، القاهرة، 

عبــد العــال ســامل مكــرم، منشــورات . ود أمحــد خمتــار عمــر. د: معجــم القــراءات القرآنّيــة .٢٤٣

  ).ت. د(أسوة، إيران، 

: ، حتقيـــق] ١٢٩[أبــو عبيــد البكــري، : معجــم مــا اســتعجم مــن أمســاء الــبالد واملواضــع .٢٤٤

  .م١٩٨٣، عامل الكتب، بريوت، )٣(مصطفى السقا، ط 

عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة املثــىن، ودار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، : معجــم املــؤلفني .٢٤٥

  ).ت. د(

  .م١٩٨٥إبراهيم أمحد املقحفي، دار الكلمة، صنعاء، : معجم املدن والقبائل اليمنّية .٢٤٦

، دار الكتـب )١(إميل بديع يعقـوب، ط . د: املعجم املفّصل يف شواهد النحو الشعرية .٢٤٧

  .م١٩٩٢العلمية، بريوت، 

 حممــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار الفكـــر، بـــريوت،: املعجــم املفهـــرس أللفـــاظ القـــرآن الكـــرمي .٢٤٨

  .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧

الــذهيب، أبــو عبــد اهللا مشــس الــدين، ت : معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار .٢٤٩

، مؤسسـة الرسـالة، بــريوت، )١(بشــار عـواد معـروف، وآخــرين، ط . د: هــ، حتقيـق٧٤٨

  .م١٩٨٤= هـ١٤٠٤

: هـــ، حتقيــق٦٨٠ابــن فــالح اليمــين، تقــي الــدين أبــو اخلــري منصــور، ت: املغــين يف النحــو .٢٥٠

ــــرمحن الســـــعدي، دار الشـــــؤون الثقافيـــــة العامـــــة، بغـــــداد، ط عبـــــ ــــرزاق عبـــــد الـ ، )١(د الـ

  .م١٩٩٩

مـــازن . د: ، حتقيـــق]٣١[ابـــن هشـــام األنصـــاري، : مغـــين اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب .٢٥١

  .م١٩٨٥، دار الفكر، بريوت، )٦(املبارك وحممد علي محد اهللا، ط 

علــي بــو ملحــم، ط . د: وبوَّبــه ، قــدَّم لــه]١١[الزخمشــري، : املفّصــل يف صــنعِة اإلعــراب .٢٥٢

  .م١٩٩٣، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، )١(
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٣٥٧  

أمحـد حممـد شـاكر وعبـد : هــ، حتقيـق١٦٤املفضل الضيب، أبو العبـاس، ت : املفضليات .٢٥٣

  .م١٩٦٤، دار املعارف، مصر، )٢(السالم حممد هارون، ط 

خزانــة (مــع  ، مطبــوع]١٥٦[العيــين، : املقاصــد النحويّــة يف شــرح شــواهد شــروح األلفيَّــة .٢٥٤

  ).ت. د(، دار صادر، بريوت، )األدب

كــاظم حبــر املرجــان، بغــداد، . د: ، حتقيــق]٥٩[اجلرجــاين، : املقتصــد يف شــرح اإليضــاح .٢٥٥

  .م١٩٨٢

عبـــــد اخلــــالق عضـــــيمة، ا�لــــس األعلـــــى للشـــــؤون : ، حتقيــــق]١٩٣[املـــــربد، : املقتضــــب .٢٥٦

  .م١٩٩٤= هـ١٤١٥اإلسالمية، القاهرة، 

ــــيمن .٢٥٧ ــــرمي، ط ا: املقتطـــــف مـــــن تـــــاريخ الـ ـــــد اهللا بـــــن عبـــــد الكـ ــــرايف، عب ، )٢(لقاضـــــي اجلـ

  .م١٩٨٧منشورات العصر احلديث، بريوت، 

عبــد .       أمحــد عبـد السـتار اجلـواري، ود. د: ، حتقيـق]١٤١[ابـن عصـفور، : املقـّرب .٢٥٨

  .م١٩٨٦اهللا اجلبوري، بغداد، 

دار  ،)٤(فخر الدين قباوة، ط . د: ، حتقيق]١٤١[ابن عصفور، : املمتع يف التصريف .٢٥٩

  .م١٩٧٩اآلفاق اجلديدة، بريوت، 

، دار )١(حــامت الضــامن، ط . د: ، حتقيــق]١٢[أبــو الربكــات األنبــاري، : منثــور الفوائــد .٢٦٠

  .م١٩٩٠= هـ١٤١٠الرائد العريب، بريوت، 

، شـركة )١(إبـراهيم مصـطفى، وعبـد اهللا أمـني، ط : ، حتقيـق]٧٧[ابـن جـين، : املنصـف .٢٦١

  .م١٩٥٤= هـ١٣٨٣ومكتبة مصطفى البايب احلليب، 

، مؤسســـة )١(عبــد األمــري الــورد، ط : مــنهج األخفــش األوســط يف الدراســات النحويّــة .٢٦٢

  .م١٩٧٥= هـ١٣٩٥األعلمي، بريوت، ودار الرتبية، بغداد، 

جليــــزر، : ، حتقيـــق]٨[أبـــو حيـــان، : مـــنهج الســـالك يف الكـــالم علـــى ألفيـــة بــــن مالـــك .٢٦٣

  .م١٩٤٧نيوهافن، 
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٣٥٨  

. د: هــــ، حتقيـــق٢٩٩، حممـــد بـــن أمحــد، ت أبــو احلســـن بـــن كيســان: املــوفقي يف النحـــو .٢٦٤

، العـــدد )٤(، ا�لـــد )جملــة املـــورد(عبــد احلســـني الفتلـــي، ضـــمن . هاشــم طـــه شـــالش ود

  .م١٩٧٥، )٢(

، دار الكلـــم الطيـــب، )١(حممـــد فهـــد خـــاروف، ط : امليسَّـــر يف القـــراءات األربـــع عشـــرة .٢٦٥

  .م٢٠٠٠= هـ١٤٢٠دمشق وبريوت، 

هـــ، ٥٨١القاســم، عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا، ت  الســهيلي، أبــو: نتــائج الفكــر يف النحــو .٢٦٦

  .م١٩٨٤، دار الرياض، )٢(حممد إبراهيم البنا، . د: حتقيق

ابـــن تغـــري بـــردي، مجـــال الـــدين يوســـف، ت : النجـــوم الزاهـــرة يف ملـــوك مصـــر والقـــاهرة .٢٦٧

  ).ت. د(هـ، دار الكتب املصرية، ٨٤٧

الثقافـــة والشـــباب،  ، وزارة)١(حســـن موســى الشـــاعر، ط . د: النحــاة واحلـــديث النبـــوي .٢٦٨

  .م١٩٨٠عّمان، 

عطيـة عـامر، . د: ، حتقيـق]١٢[أبو الربكات األنبـاري، : نزهة األلباء يف طبقات األدباء .٢٦٩

  .م١٩٦٢استكهومل، 

، دار املعـــارف، مصـــر، )٥(حممـــد الطنطـــاوي، ط : نشـــأة النحـــو وتـــاريخ أشـــهر النحـــاة .٢٧٠

  .م١٩٧٣= هـ١٣٩٣

علـــي حممـــد الضـــباع، ط : ، قـــدم لـــه]١٧٨[ابـــن اجلـــزري، : النشـــر يف القـــراءات العشـــر .٢٧١

  .م١٩٩٨= هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بريوت، )١(

أمحـد فريـد رفـاعي، مطبعـة : هــ، نشـر١٠٤١التلمسـاين، أمحـد املقـرى، ت : نفح الطيب .٢٧٢

  .م١٩٣٦مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 

ســن زهــري عبــد احمل: ، حتقيـق]٤٨[األعلــم الشــنتمري، : النكـت يف تفســري كتــاب سـيبويه .٢٧٣

  .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧سلطان، الكويت، 

ـــــوارد يف اللغـــــة .٢٧٤ ـــــو زيـــــد األنصـــــاري، ســـــعيد بـــــن أوس، ت : الن ، دار )٢(هــــــ، ط ٢١٥أب

  .م١٩٦٧= هـ١٣٨٧الكتاب العريب، بريوت، 

زهلـــامي، : هــــ، حتقيـــق٦٧٣اليعمـــوري، يوســـف بـــن أمحـــد، ت : نـــور القـــبس مـــن املقتـــبس .٢٧٥

  .م١٩٦٤املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 
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٣٥٩  

البغـدادي، إمساعيـل باشـا،            ت : ني، أمساء املؤلفني وآثار املصـنفنيهدية العارف .٢٧٦

  ).ت. د(هـ، مكتبة املثىن، بغداد، ١٣٣٣

عبـد العــال سـامل مكــرم، ط : ، حتقيــق]٢٠[السـيوطي، : مهـع اهلوامـع شــرح مجـع اجلوامــع .٢٧٧

  .م١٩٨٧، مؤسسة الرسالة، بريوت، )٢(

: هـ، حتقيـق٧١٥باذي، احلسن بن حممد، ت ركن الدين االسرت : الوافية يف شرح الكافية .٢٧٨

  .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣عبد احلفيظ شليب، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 

: هــ، حتقيـق٦٨١ابـن خلكـان، أمحـد بـن حممـد، ت : وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان .٢٧٩

  ).ت. د(إحسان عباس، دار صادر، بريوت، . د

ــــرون ا .٢٨٠ ــــرةالـــــيمن قبـــــل اإلســـــالم والقـ ـــكي، تعريـــــب. ب.م: ألوىل للهجـ حممـــــد : بيوتروفســ

  .م١٩٨٧الشعيبـي، دار العودة، بريوت، 

  

  المخطوطات والرسائل العلميَّة: ثالثاً 

شـــريف النجـــار، رســـالة ماجســـتري، كليـــة اآلداب، : ابـــن هطيـــل اليمـــين وجهـــوده النحويَّـــة .٢٨١

  .م١٩٩٧جامعة صنعاء، 

النجـراين، إمساعيـل بـن أمحـد ابـن : افيـةاألسرار الشافية واخلالصات الصـافية يف شـرح الك .٢٨٢

هـــــ، خمطــــوط حمفــــوظ يف مكتبــــة اهليــــأة العامــــة لآلثــــار بصــــنعاء، بــــرقم ٧٩٤إبــــراهيم، ت 

  ).جديد( ١٧٨٩

ـــار، عمـــر بـــن القاســـم األنصـــاري، ت : البـــدور الزاهـــرة يف القـــراءات العشـــر املتـــواترة .٢٨٣ النشَّ

ــــد اهللا حممــــود، أطر . د: هـــــ، دراســــة وحتقيــــق٩٠٠ ــــة عبــــد احلســــني عب وحــــة دكتــــوراه، كلي

  .م١٩٩٠= هـ١٤١١اآلداب، جامعة بغداد، 

َكلَّــل جبــواهر اآلداب علـى املفّصــل يف صــنعِة اإلعــراب .٢٨٤
ُ
ابـن هطيــل اليمــين، علــي : التـاج امل

هـ، خمطوط حمفوظ يف مكتبـة األوقـاف، باجلـامع الكبـري ٨١٢بن حممد بن سليمان، ت 

  .١٧٦٨بصنعاء، حنو 
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، اجلــزء األول، دراســة ] ٨[أبـو حيــان األندلسـي، : يلالتـذييل والتكميــل يف شـرح التســه .٢٨٥

ـــــوراه، كليـــــة اآلداب، جامعـــــة دمشـــــق، : وحتقيـــــق وليـــــد حمّمـــــد السراقســـــيب، أطروحـــــة دكت

  .هـ٢٠٠١= هـ١٤٢٢

ـــن عبـــــد اهللا، ت  .٢٨٦ ـــــز، اجلنـــــداري، أمحـــــد بــ اجلـــــامع الـــــوجيز يف وفيـــــات العلمـــــاء أويل التربي

ثــــار بصـــــنعاء، تــــاريخ وتـــــراجم هـــــ، خمطــــوط حمفـــــوظ يف مكتبــــة اهليـــــأة العامــــة لآل١٣٣٧

٢٥٢٤.  

حســني تــورال، رســالة ماجســتري، كليــة : ، دراســة وحتقيــق]٥٥[املــرادي، : شــرح التســهيل .٢٨٧

  .م١٩٧١اآلداب، جامعة بغداد، 

، خمطــوط مصــّور علــى امليكــروفيلم بــا�مع ]١٥٩[ابــن بابشــاذ، : شــرح مجــل الزجــاجي .٢٨٨

  .١١٠٦العلمي العراقي، برقم 

حممــد الطيــب : ، دراســة وحتقيــق]٢٥٠[ن فــالح اليمــين، ابــ: شــرح كافيــة ابــن احلاجــب .٢٨٩

ـــة العربيــــة، جامعــــة األزهــــر،  ــــراهيم، أطروحــــة دكتــــوراه، كليــــة اللغـ = هـــــ١٤٠٩حممــــد اإلب

  .م١٩٨٨

هـــ، خمطـوط حمفــوظ يف مكتبــة ١١٥٣إبـراهيم بــن قاسـم بــن حممـد، ت : طبقـات الزيديَّــة .٢٩٠

  .٢٦٧٤اهليأة العامة لآلثار بصنعاء، تاريخ وتراجم 

ْحِســــَبِة يف علمــــي اللســــان والقلــــمعمــــدة ذو  .٢٩١
ُ
، ]٢٨٤[ابــــن هطيــــل، : ي اِهلَمــــم علــــى امل

  .حنو ١٩٧٤خمطوط حمفوظ يف مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصنعاء، 

هــ، ١٠٩٢ابن أيب الرجال، أمحد بن صاحل بـن حممـد، ت : جممع البحور ومطلع البدور .٢٩٢

  .حنو ١٧٩٤خمطوط حمفوظ يف مكتبة األوقاف بصنعاء، 

جيــ .٢٩٣
ُ
جيــدامل

َ
هـــ، مــن أول ٧٤٢السفاقســي، إبــراهيم بــن حممــد، ت : د يف إعــراب الُقــرآن امل

طلعــــت صــــالح الفرحــــان، رســــالة : ســــورة هــــود إىل آخــــر ســــورة النمــــل، دراســــة وحتقيــــق

  .م٢٠٠٠= هـ١٤٢١ماجستري، كلية الرتبية، جامعة بغداد، 

طـوط حمفـوظ ، خم]١٧٧[حيـىي بـن احلسـني،:املستطاب يف تاريخ علماء الزيديَّة األطياب .٢٩٤

  .١٧٧يف مكتبة اهليأة العامة لآلثار بصنعاء، تاريخ وتراجم 
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هــــ، ٥٦٠احلضـــرمي، أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن إبـــراهيم، ت : املفيـــد يف القـــراءات الثمـــان .٢٩٥

حممـــد أمحـــد يوســـف الصـــمايت، رســـالة ماجســـتري، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة : دراســـة وحتقيـــق

  .م٢٠٠٠= هـ١٤٢١األنبار، 

الرصَّـاص، أمحـد بـن حممـد بـن علـي، ت : قيـق كافيـة ابـن احلاجـبمنهاج الطالب إىل حت .٢٩٦

فطــــوم علــــى حســــن األهــــدل، رســــالة ماجســــتري، كليــــة : هـــــ، دراســــة وحتقيــــق٩يف القــــرن 

  .م١٩٩٦اآلداب، جامعة صنعاء، 

: هـــ، دراســة وحتقيــق٧٤٩العلــوي، حيــىي بــن محــزة، ت : املنهــاج يف شــرح مجــل الزجــاجي .٢٩٧

= هـــــ١٤٢٠وراه، كليــــة اآلداب، جامعــــة بغــــداد، هــــادي عبــــد اهللا نــــاجي، أطروحــــة دكتــــ

  .م١٩٩٩
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AbsTrAcT 

 

This thesis included the study and investigation of (Ma’ounat 

Al-Talib on Al-Kafiya in Ibn AL-Hajib Grammar) put into two 

parts: the first part: the study part, the second part (Investigation 

part) followed by the indexes. 

Before The study part there is the introduction and the study  

followed by the end. The researcher appointed the motivations make 

him chosen  this subject and the most important problems faced the 

researcher, at the end the researcher put down the most important 

conclusion abstracted from this study. 

The study part consist of six chapters: the first one about Ibn 

Hotail life into three sections; the first section about Ibn Hotail 

period (political and ideological while the second section about Ibn 

Hotail life (in general and scientific) the third section about his 

books and the famous men in Yemen at his period. 

The second chapter deals with  the book (Ma’ounat Al-Talib) 

and the opinion of Ibn Hotail in three sections; the first section about 

the importance of (Al-Kafiya) and its influence in Grammar teaching 

in Yemen, the second section on the name of the book and its 

relation to Ibn Hotail, the purpose of its writing and its method and 

references and its scientific value. The third section about his 

opinion in Basraeen and Kofeyeen doctrine, and his opinion in 

grammar men like: Ibn Al-Hajib, sebaway, Al-Farra, Al-

Akhfash,and Al-Mubarad. 



The Third chapter, Ibn Hotail opinion of the principles of 

grammar into three sections; the first section his opinion from  

hearing the second from measurement the third from the vowels . 

In the Forth chapter there is a balance between the book 

(Ma’ounat Al-Talib) and (explanation of Ibn Al-Hajib) through the 

features which they agree about them or differs about them, also in three 

sections. 

The Fifth chapter a balance between (Ma’ounat Al-Talib) and 

(explanation of  Tha) in three sections. 

While the sixth chapter about the book’s copy the origin and the 

curriculum of investigation. 

The most important conclusion as follows: 

1- Ibn Hitail made a good abstract to useful speech from Ibn Al-Hajib 

explanation in relation to Al-Kafiya expressions. 

2-  Ibn Al- Hajib personality did not reveal strongly in this book. 

3-  The book in accurate analysis and depended on illustration 

procedures in explanation. 

4-  It found by many evidences there is no relation to Ibn Hotail in 

explanative (Tha).    



  محتویات الرسالة

  الصفحة  الموضوع

    الدراسة: القسم األول

  ١  المقدمة 

  ٧  ر ان طل و ال اول

  ٩  .)الكافیة(ابن الحاجب وكتاب : المبحث األول

  ١٦ .أثر الكافیة في الدرس النحوي في الیمن: المبحث الثاني

  ٢٧  مصنفاته ومعاصروه في الیمن : المبحث الثالث

ل اا  ويل اط نف اوب و٣٣  ا  

  ٣٥   ).الكافیة(ابن الحاجب وكتاب : المبحث األول

  ٤١  .أثر الكافیة في الدرس النحوي في الیمن: المبحث الثاني

    ).معونة الطالب(كتاب : المبحث الثالث

  ٤٩  .یل النحويموقف ابن هط: المبحث الرابع

  ٦٧  وف ان طل ن أول او ال اث

  ٦٩  موقف ابن هطیل من السماع : المبحث األول

  ٧٨  موقف ابن هطیل من القیاس : المبحث الثاني

  ٨٣  موقف ابن هطیل من العلة : المبحث الثالث

رال اا ن)بطا و (و )بن ارح ا(  ٩١  

  ٩٥  منهج ابن هطیل في االختصار: المبحث األول

  ١٠١  سمات اتفقا فیها : المبحث الثاني

  ١١٠  )ابن الحاجبشرح (سمات تمیز بها: المبحث الثالث

  ١١٤  )معونة الطالب(سمات تمیز بها كتاب: المبحث الرابع

  ١٢٠  )ث(وارح) و اطب(ن ال اس

  ١٢٢  )ث(األدلة والقرائن التي تنفي صلة ابن هطیل بالشرح: المبحث األول

  ١٢٦  )ث(في الشرح) معونة الطالب(نص: المبحث الثاني

  ١٣٠  )معونة الطالب(وزیاداته على) ث(النحوّیة في الشرحالمادة : المبحث الثالث

  ١٣٨  و اق) ث( اب اط و ارح ال ادس

  ١٤٠  )ث(ونسخة الشرح) األصل(وصف نسخة الكتاب الخطیة: المبحث األول

  ١٤٣  منهج التحقیق: المبحث الثاني

  ١٤٦  الخاتمة 



  الصفحة  الموضوع

    النص المحقق: القسم الثاني

  ٣  الكلمة وأقسامها 

  ٤  الكالم 

  ٥  االسم 

  ٧  اإلعراب 

  ٩  عالمات إعراب األسماء المعربة 

  ١١  اإلعراب التقدیري واإلعراب اللفظي 

  ١٣  غیر المنصرف 

  ٢٨  تنكیر غیر المنصرف 

  ٣٢  المرفوعات 

  ٣٢  الفاعل 

  ٣٦  التنازع

  ٤٠  مفعول ما لم یسمَّ فاعله 

  ٤٢  المبتدأ والخبر 

  ٤٣  سوغات االبتداء بالنكرة م

  ٤٥  وجوب تقدیم المبتدإ 

  ٤٦  وجوب تقدیم الخبر المفرد 

  ٤٧  دخول الفاء في خبر المبتدإ 

  ٤٨  حذف المبتدإ والخبر 

  ٥٠  خبر إّن وأخواتها 

  ٥١  التي لنفي الجنس ) ال(خبر

  ٥٢  )لیس(المشبهتین بـ) ال(و) ما(اسم

  ٥٣  المنصوبات 

  ٥٣  المفعول المطلق

  ٥٨  المفعول به

  ٥٩  المنادى 

  ٦٦  ترخیم المنادى

  ٦٩  المندوب

  ٧٢  المنصوب على شریطة التفسیر 

  ٧٨  التحذیر 



  الصفحة  الموضوع

  ٨٠  المفعول فیه 

  ٨٢  المفعول له 

  ٨٤  المفعول معه 

  ٨٦  الحال

  ٩٢  التمییز

  ٩٧  المستثنى 

  ١٠٣  خبر كان وأخواتها 

  ١٠٥  اسم إّن وأخواتها 

  ١٠٥  نفي الجنس التي ل) ال(المنصوب بـ

  ١٠٩  )لیس(المشبهتین بـ) ال(و) ما(خبر

  ١١١  المجرورات 

  ١١٩  اإلضافة إلى یاء المتكلم 

  ١٢١  األسماء الستة

  ١٢٤  التوابع 

  ١٢٤  النعت

  ١٢٩  العطف

  ١٣٢  التوكید

  ١٣٥  البدل

  ١٣٧  عطف البیان 

  ١٣٩  المبني

  ١٤٠  المضمر

  ١٤٨  نون الوقایة

  ١٤٩  ضمیر الفصل

  ١٥١  الشأن ضمیر

  ١٥٣  أسماء اإلشارة 

  ١٥٥  الموصول 

  ١٦٤  أسماء األفعال

  ١٦٦  األصوات 

  ١٦٧  المرّكبات

  ١٦٩  الكنایات 

  ١٧٣  الظروف 



  الصفحة  الموضوع

  ١٧٩  المعرفة والنكرة 

  ١٨١  أسماء العدد

  ١٨٩  المذّكر والمؤّنث

  ١٩٢  المثنى 

  ١٩٤  المجموع

  ١٩٦  جمع المذّكر السالم

  ١٩٨  جمع المؤنث السالم 

  ١٩٩  جمع التكسیر

  ٢٠٠  المصدر 

  ٢٠٣  اسم الفاعل 

  ٢٠٣  اسم المفعول 

  ٢٠٨  الصفة المشبهة 

  ٢١٣  اسم التفضیل

  ٢١٩  الفعل

  ٢٢٠  الفعل الماضي 

  ٢٢١  الفعل المضارع

  ٢٢٥  نواصب المضارع

  ٢٣٢  جوازم المضارع 

  ٢٣٤  ربط جواب الشرط بالفاء 

  ٢٣٦  فعل األمر 

  ٢٣٨   فعل ما لم یسمَّ فاعله

  ٢٤٠  المتعدِّي وغیر المتعدِّي 

  ٢٤٢  أفعال القلوب

  ٢٤٦  األفعال الناقصة 

  ٢٥٢  أفعال المقاربة 

  ٢٥٥  التعجب

  ٢٥٩  أفعال المدح والذَّمِّ 

  ٢٦٤  الحروف 

  ٢٦٤  حروف الجّر ومعانیها

  ٢٧٤  الحروف المشبه بالفعل 

  ٢٨٤  الحروف العاطفة 



  الصفحة  الموضوع

  ٢٨٧  حروف التنبیه 

  ٢٨٨  حروف النداء

  ٢٨٨  حروف اإلیجاب

  ٢٨٩  حروف الزیادة 

  ٢٩٢  حرفا التفسیر  

  ٢٩٢  حروف المصدر

  ٢٩٣  حروف التحضیض 

  ٢٩٤  َحْرُف التوقع 

  ٢٩٤  حرفا االستفهام 

  ٢٩٦  حروف الشرط

  ٢٩٨  اجتماع الشرط والَقَسم 

  ٣٠١  حرف الّردع

  ٣٠٢  تاء التأنیث الساكنة 

  ٣٠٣  التنوین 

  ٣٠٥  نون التأكید

  ٣١٠  لفهارس الفنیةا

  ٣٣٢  المصادر والمراجع

  ٣٦٣  ملخص الرسالة باللغة االنكلیزیة
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